
z jednán

Přítomní: dle preze

Program:
1, Zahájeni
2. Ustanovení
3. Zprávao či
4. Zprávttoho
5. Zprávttkon
6. Diskuse

ad 1) Jednárrí
pověřena představe
představenstva SB
delegátů a tudíž je

ad 2) I3yl poclán ntí
Hradiště a jejich čl

Za přesedajícího:
Zazapisovate|e:
Za ověřovate|e zápi
Zač|eny mandáto
Za ěIeny návrhové
Za č|eny volební

Byla provedena vol
Přijato u§ne§ení:

- schváleno
Shromážd
Hradiště a

Předsedající pí. Ja
Přijato usnesení:

- schváleno
Shrom
jednání

ad 3) Zprávu o či
pí. Jitka Tho
Viz příloha

Přijato usne§ení:
- schváleno

Shromážd
družsťva rok 20l8.

Zápis
shromáždění delegátů Stavebního bytol,ého družstva
nichovo I{radiště, konaného dne 21.5;.20t9

tační listiny

schválení orgánů SD a schválení programu
i SBI)

í SBD a schválení účetní uzávěrky
ni komise

fila předsedající shromáždění
tstvem SBD řízením dnešního.
. Konstatova|a, že je přítomno

delegátů pí. Jana Kovářclvá, která byla
jednání. Představiltr sebe a přítomné členy
83,33 oÁ delegritů tj. nadpoloviční většina

í j ednání usnášeníschopné.

rh představenstva na složení orgánů shromáždění <lelegátů S.BD Mnichovo
ů v následující podobě:

Jana kovářová
Ing. Lenka Stránská
Ing. Jiří Mařas,Ing. Karel Šrajer

lmise: Michal Šlechta, Marie Vaňousllov,á
nise: Ing. Karel Šrajer, Hana Rašíno,rá
se: Olga Bajerová, Milena Kozlero,vá

orgánů shromáždění delegátů.

7o přítomných delegátů.
í delegátů jednomyslně schválilo orgány shronláždění ]SIBD Mnichovo
jich členy.

Kovářová provedla seznámení s programem drrešního jeclnárrí.

7o přítomných delegátů.
delegátů SBD Mnichovo Hradiště schvalujie trllnou větš.inou program
tů v podobě předložené představenstvem.

i SBD Mnichovo Hradiště za rok 2018 předneslil předseclkyně SBD

00 "h přítomných delegátů.
Mnichovo tlradiště schvaluje zprávu o činnostií delegátů SBD



ad 4) Zprávu o lr

družstva pí.

Návrh usnesení:

Přijato usnesení:
- schváleno 1

Sh
navržené

ad 5) Zprávu kon

shromážděn
komise.

ad 6) Diskuze:

Dotazy:

2)

Závér:
Předsedající pí.
shromáždění

Zapsala Ing. Le

fond družs

ření SBD Mnichovo Hradiště za rck 1Z0l8 předneslla ekonomka
Rašínová.

Viz příloha

Shrom delegátů SBD Mnichovo Hradiště schvalu.lje t:konomi,clrou zprávu o
hospodařen družstva za rok2018 a souhlasí s rozdělenírn hospodářského výsledku
2018 dle aření jednotlivých středisek a zisk připsat do fondů oprav
jednotlivý bytových domů. Hospodářský výsledek sprály převóst na rezervní

a.

bem bude probíhat čištění fasády panelovétro
pí. Jitka Thorovská po čištění ťasády

m přípravkem s 5ti letou zárukou.

na Kovářová se s delegá§ rozloučila, prlpilálar lkrásné léto a
tů SBD Mnichovo Hradiště ukončila v l7:13 hodin.

l) Ing. Mařas,
- Je opravdu

Odpověděla
protiplísňov

7o přítomných delegátů.
í delegátů SBD Mnichovo Hradiště sclrvaluje usnesení v podobě

stavenstvem.

ní komise SBD za rok 20l8 přednesla Ing. Iveta Rirckovii, předseda
kontrolní ko
Viz příloha

delegátů SBD Mnichovo Hradiště lrere na věclomí nprá,vu kontrolní

idická l 000:
é instalovat vodoměry studené vody s dálkovýrn odečterrr?

Odpověděla Jana Kovářová - dle upravené Směrnice Evropského parlarnentu a Rady
(EIJ) 20l ze dne 1l. prosince 2018, kterou se mění směmice i|.012l27lEU o
energetické innosti - výměna vodoměrů od 1 l ,2027 se týká voclonrěrů na TV i SV.

Pí, Anna jovská, Lidická 989:
.Iakým domu Lidická 989-990

dojde k jejiímu ošetření

Stránská

i--9' /

iří Mařas

fo,*l
.Titka 'Ihorovská

předsedkyně |SB]D Mnicho,ro Hradiště

Ing.

Ing. Šrajer
A(-_ful

Su.

2


