
Zápis ze schůze představenstva SBD Mnichovo Hradiště konané 

dne 4. 11. 2014 od 16.30 hodin v kanceláři Správy SBD 

 
Přítomni: Thorovská Jitka, Špička František, Hloužek Rudolf, Bajerová Olga, Vaňousková 

Marie, Kovářová Jana, Rašínová Hana, Stránská Věra, Rožďalovská Anna 

 

Program: 1. Členské záležitosti 

                2. Různé                     

 

Členské záležitosti 

 

Prodloužení pronájmu bytu 
Klára Najmanová, Hřbitovní 991, byt č. 26, žádá prodloužení dohody o pronájmu bytu Anně 

Lazarové o 1 rok do 30. 11  

                                                                                                          představenstvo souhlasí 

 

 Různé - informace 

  

Úklid společných prostor domu Lidická 987-988 

Stížnost na provádění úklidu vchodu Lidická 988 pan Rejman napadl slovně paní Košvanco-

vou /špatně zametená chodba, mytí chodby pouze jedním kbelíkem vody atd./ - zrušení 

smlouvy s firmou Lankaš, Mladá Boleslav 

Představenstvo rozhodlo zaslat dopis panu Rejmanovi, na členské schůzi domu 4. 8. 2014 

bylo odsouhlaseno provádění úklidu společných prostor úklidovou firmou a i nadále bude 

úklid provádět firma Ondřej Lankaš, Mladá Boleslav 

 

Milan Drobeček, Lidická 988 

Stížnost na předsedu samosprávy domu paní Strižencovou – výměna nové FAB u zadních 

vchodů domu, vchody jsou zamčené a klíče nebyly dány nájemníkům domu 

Představenstvo osloví požárního preventivu Romana Langra a ten určí, zda mohou  být 

zadní vchody uzavřeny. 

  

Revize 2015 

Výměna vodoměrů na studenou vodu  Lidická 987 – 988 

                  Lidická 989 – 990 

                  Hřbitovní 991 – 992  

 provede fy: Miroslav Brodský, Novákova 874, Mladá Boleslav, tel. č. 603 706 907 

 

Revize elektro                V Cestkách 1245 

                  garáže Lidická blok I, II  

 provede fy: Jiří Horák, Jaselská 1150, Mnichovo Hradiště, tel. č. 604 944 473 

 

Revize plyn                 Máchova 22 – 24 

                  Jaselská 1250 -1252  

 provede fy:  Josef Bříza,  Ptácká 91, Mladá Boleslav, tel. číslo 604 171 866 

 

Revize hromosvody              garáže Lidická blok I, II, III  

Provede fy: František Hofman, Boleslavská 382, Bakov nad Jizerou, tel. č. 603 872 373 

 



 

Kontrola spalinových cest   Lidická 1000 – 1002 

      Lidická 1005 – 1007  

 Provede fy: Ladislav Volf, Turnovská 1195, Mnichovo Hradiště, tel. č. 777 347 501 

 

Lidická 989-990 

Představenstvo SBD upozorňuje firmy, které mají pronájem střechy /antény/ na dodržování 

smlouvy, dle čl. VIII – oznámit vstup do pronajatých prostor předsedovi samosprávy a to  

E-mailem, a telefonicky. 

 

Shromáždění delegátů 2014 

Shromáždění delegátů se koná dne 16. 12.2014 v KLUBU s.r.o., 

Mnichovo Hradiště v učebně od 16. 30 hodin. Prezence od 16.15 

hodin. 

Do 1. 12. 2014 do 8.00 hodin nahlásit delegáty a náhradníky pí-

semně, možno i elektronicky. 

1. 12. 2014 budou zaslány pozvánky delegátům a náhradníkům 

Dle nových stanov čl. 68 musí být za každý volební obvod (samo-

správu) zvolen jeden delegát a jeden náhradník. Delegát i náhradník 

je volen na funkční období 5 let. Jeho funkce zaniká volbou nového 

delegáta, nejpozději však posledním dnem jeho funkčního období. 

 

 

 

 

 
  Stavební bytové družstvo má od 1. 7. 2014 založené webové stránky 

Adresa: http://www.sbdmh.cz/ - zde naleznete důležitá telefonní a tísňová čísla, žádanky, 

dohodu o provedení práce, formulář stavebních úprav, výměny oken, převod družstevního 

bytu atd. 

 

 e-maily: sbdmh@volny.cz,  najemnici1969@seznam.cz  -- lze zasílat žádanky na opravu - 

na žádankách musí být uveden telefon / toho, kdo chce opravu provést/ a také kdo opra-

vu hradí 

Pokud, nebude takto žádanka vyplněna, nebo nahlášena předsedou samosprávy, nebu-

de ani zadána oprava 

 

  

 

 

Zapsala: Kovářová, 4. 11. 2014 
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