
Zápis ze schůze představenstva SBD Mnichovo Hradiště konané 

dne 31. 3. 2015 od 16.30 hodin v kanceláři Správy SBD 

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

Jana, Rašínová Hana, Stránská Věra, Rožďalovská Anna 

Omluven: Hloužek Rudolf 

 

Program: 1. Členské záležitosti 

                2. Různé                     

Členské záležitosti 

Převod členského podílu 

Stanislav Kadeřábek, ČSLA 1247, byt č. 27 převádí členský podíl na Zdeňka Semeckého 

od 4/2015 

        představenstvo bere na vědomí 

Pronájmu bytu 

Petra Bittnerová, Lidická 987, byt č. 22, žádá o prodloužení pronájmu bytu Václavu Rož-

ďalovskému, Masarykovo nám. 1, Mnichovo Hradiště na dobu od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 – 

1 rok 

Vladimíra Hančlová, Lidická 987, byt. č. 7, žádá o prodloužení pronájmu bytu Vladimíru 

Kellerovi, na dobu od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 

                     představenstvo souhlasí 

 

Přestavba bytu 

Hana Eichlerová, Lidická 989, byt č. 17 žádá o povolení rekonstrukce bytového jádra, static-

ký posudek doložen, 

        představenstvo souhlasí 

 

 

Různé – informace 

 

Poříčská 25-26 

Dle schválení členské schůze domu dne 29. 3. 2015 bylo schváleno zvýšení do fondu oprav 

na 30,-Kč/m2 užitné plochy bytu  

 

Představenstvo rozhodlo o sjednání schůzky se zástupci firmy Komterm, Bělehradská 15, 

Praha 4 a projednat kalkulaci ceny tepelné energie a roční sjednané množství tepelné energie 

– o veškerých krocích budou samosprávy domů včas informováni 

 

Správa SBD upozorňuje, že vzhledem k vývoji počasí v zimním období /teplo/, dojde 

k přepočítání a snížení zálohy topení na byty s platností od 1. 7. 2015 

 

Kontrolní a revizní komise předala představenstvu SBD zápis ze schůze konané dne 10. 3. 

2015  

 

 

 

 

 

 



 

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, 31. 3. 2015 
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