
Zápis ze schůze představenstva SBD Mnichovo Hradiště konané 

dne 25. 8. 2015 od 16.30 hodin v kanceláři Správy SBD 

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

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

                 Matějovská Anna 

Omluven: 

 

Program: 1. Členské záležitosti 

                2. Různé                     

Členské záležitosti 

Pronájmu bytu 

František Kryštof, Hřbitovní 992, byt č. 1, žádá o povolení pronájmu bytu Renatě Fantové, 

Dolní Krupá 104, Mnichovo Hradiště na dobu od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2016 – 1 rok 

Martin Juhas, Tylova 523, byt č. 15 v ulici ČSLA 1247, žádá o povolení pronájmu bytu Oto 

Klosovi, Březno 32 na dobu 3 let do 31. 8. 2018 

                      představenstvo souhlasí 

 

Přestavba bytu 

Renata Ragačová, Lidická 987, byt č. 4 žádá o povolení rekonstrukce bytového jádra, static-

ký posudek doložen 

Jana Brzobohatá, Jaselská 1173, byt č. 7 žádá o povolení rekonstrukce bytového jádra, sta-

tický posudek doložen 

Alena Jechová, Jaselská 1255, byt č. 5 žádá o povolení rekonstrukce bytového jádra, statický 

posudek doložen 

Michal Bezchleba, Jaselská 1250, byt č. 12 žádá o povolení rekonstrukce bytového jádra, 

statický posudek doložen 

        představenstvo souhlasí 

 

Různé – informace 

Jitka Fridrichová, Lidická 1007, byt. 34 

Žádá již po druhé představenstvo o pomoc při dodržování nočního klidu z bytu o patro níže, 

noční klid je opět rušen starými vrzajícími kohoutky 

představenstvo: rozhodlo objednat firmu TOGAS Vladimír Vávra, aby provedl kontrolu 

vodovodních kohoutků a předal písemnou zprávu na SBD 

 

Jaselská 1253 – 1255 

Dne 26. 8. 2015 byla předána objednávka firmě ProjektyZeman.cz, projektová a konstrukční 

kancelář, Praha k statickému posouzení pro samosprávu domu Jaselská 1253 1255 

 

Poříčská 26, byt č. 8 

Stavebnímu bytovému družstvu bylo doručeno usnesení č.j. KSPH 37 INS 30681/2013-B-

18, Krajský soud v Praze rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci dlužníka: 

Pavola Čureji, nar. 31. 3. 1979, bytem Nová Lubovňa 148, 06511 Nová Lubovňa, Sloven-

sko 

čistý výtěžek za zpeněžení bytu ve výši 759 898.33Kč připadá Hypoteční bance a.s., IČO 

135 84 324, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5  

Stavební bytové družstvo nemá nárok žádné peněžní vyrovnání 



představenstvo: rozhodlo o zaslání dotazu Mgr. Motlovi, zda se dá dluh, který zůstal na 

bytě č. 8, Poříčská 26, Mnichovo Hradiště vymoct 

 

Žádost o poskytnutí součinnosti 

Exekutorský úřad Klatovy žádá o poskytnutí součinnosti a dodání podkladů k uspokojení 

pohledávky, při vykonání exekuce vedené  pod č.j. 120 EX 17308/15 týkající se povinné 

Anny Giňové, V Cestkách 1245, Mnichovo Hradiště 

 

Poříčská 25 – 26 

Předsedkyně samosprávy učinila dotaz na představenstvo SBD, jak postupovat při koupi a 

montáži žaluzií do bytu č. 8, Poříčská 26 – manželé Martincovi 

představenstvo doporučuje samosprávě domu, aby koupě i montáž žaluzií byla hrazena 

z fondu oprav domu – při rekonstrukci domu byly okna vyměněny včetně žaluzií   

 

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 opravu hradí 

Pokud, nebude takto žádanka vyplněna, nebo nahlášena předsedou samosprávy, nebude ani 

zadána oprava 

 

Zapsala: Kovářová, 25. 8. 2015 
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