
Zápis ze schůze představenstva stavebního bytového družstva Mnichovo Hradiště 
konané dne 23. 2. 2016 v kanceláři správy SBD od 16:00 hodin 

 
Přítomni:  
Předst. SBD:                 Jitka Thorovská, František Špička, Olga Bajerová, Marie Vaňousková, Rudolf Hloužek 
Kontrolní komise:       Věra Stránská 
Správa SBD:            Hana Rašínová 
Omluveni:            Jana Kovářová, Anna Rožďalovská 
 
Program:  1. Členské záležitosti 
    2. Různé 
 
1. Členské záležitosti 
a) Povolení pronájmu  družstevního bytu: 
     - manželé Kuntošovi, Hřbitovní 992, byt č. 10 -  žádají o povolení pronájmu družstevního bytu  
       Denise Zemenčíkové a Davidu Juskovi, oba bytem Víta Nejedlého 359, Mnichovo Hradiště, 
       od 1. 3. 2016 na dobu neurčitou. 
  
        představenstvo souhlasí 
b) Žádost o povolení stavebních úprav: 
    - Olga Jakešová  -  Lidická 988, byt č. 36 -  žádá představenstvo o povolení rekonstrukce    
       bytového jádra, statický posudek doložen, poplatek uhrazen ve výši 500,-- Kč. 
     
        představenstvo souhlasí 
2. Různé 
a) Výpověď stavebního spoření u ČMSS  
     - předseda samosprávy domu p. Marie Vaňousková, žádá o odsouhlasení výpovědi stavebního 
       spoření, uzavřeného dne 25. 5. 2011 číslo smlouvy: 5547481103/7960.   
 
          představenstvo souhlasí s výpovědí 
 
b) Stížnost na bouchání v topné soustavě – byt manž. Křesťanových – Poříčská 25 
   - záležitost byla projednána se zástupci firmy KOMTERM, v kotelně závada shledána nebyla. 
     Po dohodě s manželi Křesťanovými bude uskutečněna prohlídka radiátorů jejich v bytě a bude 
     navrženo řešení problému.  
 
c) Stížnost na nefunkční televizní signál v bytě p. Jana Kolomazníka, Hřbitovní 991 
    - dle dnešního sdělení p. Korycha z firmy EMKO, který prováděl opravu, je od 23. 2. 2016 
      televizní signál plně funkční. 
 
d) Žádost p. Jana Kolomazníka, Hřbitovní 991 o informace k pojištění domu 
     - panu Kolomazníkovi byly poskytnuty informace k pojištění domu u Kooperativy zasláním  
        ofocených pojistných rizik na živelné pohromy a zasláním pojistných podmínek.  
        Vzhledem k tomu, že p. Kolomazník toto shledal jako nedostačující, požádali jsme pojišťovacího 
        makléře, který uzavíral pojistnou smlouvu o poskytnutí informací vztahujících se k uvedenému domu. 
        Ing. Jiří Mazač provede výtah pojištění pouze pro dům Hřbitovní 991-992 a zašle p. Kolomazníkovi. 
 
 
 
Zapsala: Hana Rašínová     
25. 2. 2016     


