
Zápis ze schůze představenstva SBD Mnichovo Hradiště konané 

dne 28. 8. 2018 od 16.30 hodin v kanceláři Správy SBD 

 

Přítomni: Jitka Thorovská, Olga Bajerová, Vítězslav Udržal, Jana Kovářová, Hana Rašíno-    

                 vá, ing. Iveta Racková, Jana Košková 

Omluveni: Marie Vaňousková, Karel Petera 

      

 Program: 1. Členské záležitosti 

                 2. Různé - informace 

 

Členské záležitosti 

 

Převod členského podílu 

Dana Pavuková, Školní 56, Veselá Mnichovo Hradiště převádí členský podíl k bytu č. 11, na 

adrese ČSLA 1247, Mnichovo Hradiště na Václava Mojžíše od 9/2018 

 

Jaroslava Wágnerová, Lidická 989, Mnichovo Hradiště převádí členský podíl k bytu č. 22, na 

adrese Lidická 989, Mnichovo Hradiště na Štěpánu Lenderovou od 9/2018 

        představenstvo bere na vědomí 

 

Podnájem bytu 

Ing. Karel Škoda, bytem Pod Káčovem 17, Mnichovo Hradiště žádá o prodloužení podnájmu 

bytu č. 33, 2. patro na adrese Máchova 24, Mnichovo Hradiště Pavlu Nebojsovi na dobu 1 

roku do 31. 8. 2019 

        představenstvo souhlasí 

Přestavba bytu 

Martin Procházka, bytem V Cestkách 1245, Mnichovo Hradiště, č. bytu 20 žádá o povolení 

přestavby bytového jádra v původním dispozičním řešení, výměnu radiátorů, revize elektřiny 

rekonstrukce bytu bude provedena do 30. 11. 2018 

        představenstvo souhlasí 

 

 Různé – Informace 

 

Česká spořitelna – změna ukončení platby ze sporožirových účtů 

Dle sdělení České spořitelny, ze dne 22. 8. 2018, č.j. 8041_02/SBU_výpovědi/2018 - kon-

čí sběrný účet – sporožiro již k 31. 10. 2018. Všichni, kdo platí nájemné nebo služby spo-

jené s užíváním bytu ze sporožirových účtů si musí od 1. 11. 2018 zadat trvalý příkaz ze 

svého účtu 

  

Jaroslav Myška, Hřbitovní 991 – žádost o výjimku 

Manželé Myškovi se obrací na představenstvo s žádostí o výjimku – namontování nového 

třífázového elektroměru do nového rozvaděče, jedná se o rozvodnou skříň vedle původního 

rozvaděče. Dle písemného vyjádření ČEZ nelze nový elektroměr namontovat do stávající 

rozvodné skříně /rozvaděč je typizován pouze pro jednofázové elektroměry/ 

Představenstvo: souhlasí s výjimkou namontování nového třífázového elektroměru 

v prostoru chodby domu, úhrada za dodatečné povolení přestavby bytu činí 1000,-Kč 

 

 

 



 

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno – člen Innogi – projektová dokumentace 

pro stavbu „REKO MS Mnichovo Hradiště – Jaselská“- Jaselská 1173-1175, Jaselská 

1250-1255, ČSLA 1247 

Jedná se o rekonstrukci plynovodů místní sítě pro rok 2019, účelem stavby je přemístění 

hlavního uzávěru plynu na veřejně přístupné místo, při realizaci stavby bude provedena re-

konstrukce plynové přípojky /samosprávy uvedených domů musí provést  stavební úpravy 

přepážky mezi přívodem elektřiny a plynu a opravit domeček  1250 na vlastní náklady/. Ná-

klady na rekonstrukci přípojek budou plně hrazeny ze strany investora, dotčený povrch bude 

vždy uveden do původního stavu. 

 

Zapsala: Kovářová, 28. 8. 2018 
 


