
Zápis ze schůze představenstva SBD Mnichovo Hradiště konané 

dne 31. 8. 2020 „PER ROLLAM“ 

 

  

Program: 1. Členské záležitosti 

                2. Různé - informace 

 

Členské záležitosti 

 

Převod členského podílu 

 

Jan Kraus, Lidická 1006 převádí družstevní podíl k bytu č. 6 na Zdeňku Krausovou, bytem 

Lidická 1006, Mnichovo Hradiště od 1. 9. 2020 

 

Olga Jakešová, Lidická 988 převádí družstevní podíl k bytu č. 14 na Milana Moce, bytem 17. 

listopadu 1199, Mladá Boleslav od 1. 9. 2020 

      Usnesení: představenstvo bere na vědomí 

 

 

Podnájem bytu 

 

Martin Fanta, Bezručova 1450, Mnichovo Hradiště žádá o povolení podnájmu družstevního 

bytu č. 14 na adrese Lidická 987, Mnichovo Hradiště Jiřině Pokorné, bytem Boreč 43, Skal-

sko, na dobu neurčitou 

 

Manželé Jana a Lukáš Běhounkovi, Pod Káčovem 17, Mnichovo Hradiště, žádají o prodlou-

žení podnájmu družstevního bytu č. 33, na adrese Máchova 24, Mnichovo Hradiště Pavlu 

Nebojsovi, bytem Klášter Hradiště nad Jizerou 2 do 31. 8. 2021 

 

      Usnesení: představenstvo souhlasí 

 

Přestavba bytu 

 

Ondřej Štěrba, ČSLA 1247, číslo bytu 2, žádá o povolení vybourání stávající konstrukce 

bytového jádra, konstrukci bytového jádra nahradí novými příčkami z tvárnic YTONG 

v původním dispozičním řešení 

  

       Usnesení: představenstvo souhlasí 
 

 

 

Různé – Informace 

 

Oznámení o plánované odstávce plynu – kotelna Lidická 

V rozmezí od 21. 9. – 4. 10. 2020 bude přerušena distribuce plynu pro kotelnu Lidická. 

Distribuce pro dané odběrné místo nebude přerušena po celou dobu výše uvedeného 

termínu, ale pouze na dobu nezbytně nutnou. Upřesnění termínu odstávky bude prove-

deno společností provádějící práce v dostatečném předstihu před přerušením distribu-

ce, a to doručením písemného oznámení. 



 

Upozornění pro všechny vlastníky a družstevníky,vytápěné kotelnou Lidická 

V době přerušení dodávky plynu uzavřete veškeré plynové spotřebiče včetně zapalova-

cích plamínků a nepoužívejte je až do obnovení distribuce plynu provozovatelem. 

 

 

Úprava pracovní doby :  z důvodu zhoršené epidemické situace 

        

 Návrh předsedy představenstva na změnu pracovní doby  od  1. 9. – 30. 9. 2020  

 

       6.30 – 13. 30 hodin 

         a 

    změnu úředních hodin 

 

úterý, čtvrtek     8.00 – 13. 30 hodin 

 

         

 

Zapsala: Kovářová, 31. 8. 2020 

 


