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MĚSÍČNÍK

Březnový seriál Portálu
o bydlení a jedna jarní novinka
O osmidílných seriálech, které se měsíc co měsíc objevují na stránkách Portálu o bydlení, ve Zpravodaji informujeme pravidelně. Tématem letošního března jsou ostře sledované energie a služby v bytových domech, především pochopitelně jejich vyúčtování a rozúčtování. První díly už jsou
na webu. Co všechno se v průběhu měsíce rozvíjejícího se jara o této tematice ještě dozvíte? Například to, jak se sleduje spotřeba tepelné energie,
jak se rozúčtovávají náklady na teplou vodu, jakou roli v této oblasti sehrávají moderní technologie, čemu máme věnovat pozornost, když nám přijde
vyúčtování spotřeb a služeb, jak je to s paušálními platbami a sankcemi v případě porušení povinností – a to vše srozumitelnou a jasnou formou.
Srozumitelnou a jasnou formou jsou stejně
tak zodpovídány dotazy v právní poradně
Portálu. Přestože třeba sami nejste v „informační nouzi“, stojí za to do poradny občas
nahlédnout, protože dotazy a odpovědi tam
soustředěné jsou velmi užitečné a přinejmenším nám rozšíří tolik potřebný právní
obzor.
Portál nabízí také aktuální přehled státních
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Svátek má Ida
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NÁJEMNÍK

MAJITEL

OBCE

VYBERTE SI PROGRAM
STÁTNÍ PODPORY BYDLENÍ
NA MÍRU

Poradna

Potřebujete
poradit?

Zákony a vzory smluv
Kalkulačky a rozpočty
Formuláře

Chcete rekonstruovat rodinný či
bytový dům? Chystáte se stavět?

Kalendář akcí
Cenové mapy

podpor, týkajících se bytové výstavby. Možná
tam objevíte některou, o níž jste doposud nevěděli a která by se vám mohla hodit.

Březnový seriál. Energie a služby v bytových domech
EÚB

Vyberte si vhodnou státní
podporu podle vaší potřeby.

Březnový seriál by se stejně dobře mohl jmenovat Náklady na bydlení.
Co vše se za těmito slovy skrývá? Pojďme se na položky, které tento pojem zahrnuje,
společně podívat.

Onou v titulku zmiňovanou jarní novinkou je Facebook Portálu o bydlení.
Začal fungovat počátkem března. Komunikace dneška se odehrává na sociálních sítích, což je momentálně neoddiskutovatelný fakt, což nemohl ani
Státní fond rozvoje bydlení opominout. Ambicí editorů Facebooku je nikoli
sem„jen proklikávat“ stránky Portálu o bydlení, ale přinášet i další informace,
které s kulturou bydlení souvisejí.
Budeme rádi, když se stanete našimi facebookovými přáteli.

Portál o bydlení
@portalobydleni Hlavní stránka Příspěvky Foto Hodnocení Informace Komunita
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facebook.com/portalobydleni
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