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Zápis ze schůze představenstva SBD Mnichovo Hradiště konané 

dne 29. 5. 2018 od 16.30 hodin v kanceláři Správy SBD 

 

Přítomni:  Jitka Thorovská, Olga Bajerová, Vítězslav Udržal, Marie Vaňousková,  

                 Jana Kovářová, ing. Iveta Racková, Hana Rašínová 

 

Omluveni: Karel Petera, Jana Košková 

      

 Program: 1. Členské záležitosti 

                 2. Různé - informace 

 

Členské záležitosti 

 

Převod členského podílu 

 

 Přestavba bytu 

 

Žádost o povolení demontáže topení v kuchyni          představenstvo nesouhlasí 

  

 

 Různé – Informace 

 

Směrnice 9/2018 – správní poplatky  

Zvýšení správních a administrativních poplatků  

převod družstevního podílu na cizí osobu             12 000,-Kč 

převod družstevního podílu na osoby příbuzné v řadě přímé  3 000,-Kč 

převod družstevní garáže na cizí osobu    3 000,-Kč 

převod družstevní garáže na osoby příbuzné v řadě přímé  2 000,-Kč 

převod družstevního podílu do osobního vlastnictví   5 000,-Kč 

pronájem družstevního bytu      5 000,-Kč 

povolení stavebních úprav      1 000,-Kč 

Představenstvo odsouhlasilo na svém řádném zasedání dne 29. 5. 2018 směrnici - zvýše-

ní správních poplatků 

 

Česká spořitelna 
 K 31. 12. 2018 bude vypovězena Českou spořitelnou smlouva o sporožiru. Všichni, kdo 

platí nájemné nebo služby spojené s užíváním bytu ze sporožirových účtů si musí  

od 1. 1. 2019 zadat trvalý příkaz ze svého účtu 

 

Jaselská 1253-1255 

Zástupci domu se obrátili na představenstvo SBD s žádostí o přidání kontejneru na směsný 

odpad 

Představenstvo: zašle dotaz na MěÚ Mnichovo Hradiště 
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Dne 25. 5. 2019 vešla platnost směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 – GDPR 

-zpracování osobních údajů. 

Členové představenstva a kontrolní komise podepsali souhlas se zpracováním osobních úda-

jů a prohlášení mlčenlivosti. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů všech družstevníků a vlastníků není potřeba, protože 

správa pracuje pouze s údaji na základě zákona, v nezbytně nutném rozsahu, a osobní údaje 

jsou chráněny před protiprávním zneužitím. 

 

 

Důležité 

Shromáždění delegátů SBD Mnichovo Hradiště se koná v učebně 

KLUBU s.r.o. Mnichovo Hradiště, dne 26. 6. 2018 od 16. 30 ho-

din, prezence od 16. 15 hodin. 
 

Zvolení delegáti obdrží pozvánku. 

 

 

Zapsala: Kovářová, 29. 5. 2018 

 


