
1 
 

Stavební bytové družstvo Mladá Boleslav, Na Radouči 1221, Mladá Boleslav 

 

Zápis č. 7/2021 
 

z jednání představenstva ze dne 18.10.2021 od 17:00 hodin. 
 

Přítomni: 
členové představenstva: Ing. Jaroslav Musil, Petra Horáková, Jindřich Bajer, 

Pavel Vomáčka 
členové kontrolní komise: Lenka Kupcová 
právní oddělení: Jana Barkmanová, Bc. Iveta Cafourková 

technické oddělení: Petr Kordač 
omluven: Zdeněk Purm 

 
Program: 
 

 
1) Zahájení 

2) Shromáždění delegátů 
3) Rekonstrukce vestibulu 
4) Schválení výměny portálu vstupních dveří – nebytový prostor Mírové 

náměstí 
5) Schválení provozních záležitostí 

6) Schválení pořadníku 
7) Zápis bytového úseku 
8) Informace o chodu družstva 

 
Na jednání představenstva byla dodržena veškerá epidemiologická 

opatření, která byla v den konání platná. 

 

1. Zahájení 
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil přivítal přítomné a zahájil jednání 
v 17.00 hodin a vyzval všechny přítomné k vypnutí všech elektronických přístrojů. 
 

 

2. Shromáždění delegátů 
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil předložil podklady pro shromáždění 
delegátů. Vznikla kratší diskuze ohledně testování a prokázání bezifekčnosti 

delegátů a přizvání advokáta pan Vomáčky na shromáždění. Na shromáždění je 
nutné dodržet veškerá epidemiologická opatření, advokát pana Vomáčky není zván 

na shromáždění delegátů. 

 
Představenstvo schvaluje veškeré podklady pro shromáždění delegátů 
včetně pozvánky. 
 

Hlasování 
Pro: 3 (Ing. Musil, Horáková, Bajer) 

Proti:  1 (Vomáčka) 
Zdržel se: 0 
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SCHVÁLENO 
 
 

3. Rekonstrukce vestibulu 
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil předložil cenovou nabídku od firmy 
Profist s.r.o. na rekonstrukci vestibulu. Projednáno navýšení cen a uzavření 
družstva po dobu rekonstrukce. 

 
Představenstvo schvaluje rekonstrukci vestibulu, zhotovitel firma Profist 

s.r.o., cena za dílo 752.068,79. Představenstvo bere na vědomí navýšení 
cen stavebních materiálů a schvaluje možné navýšení ceny max. o 15%. 

 
Hlasování 
Pro: 4 (všichni členové představenstva) 

Proti:  0  
Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
 

 

4. Schválení výměny portálu vstupních dveří – nebytový prostor 
Mírové náměstí 
Vedoucí technického oddělení Petr Kordač předložil nabídku s odůvodněním na 
výměnu portálu vstupních dveří v nebytovém prostoru na náměstí Míru. 
 

Představenstvo schvaluje výměnu portálu vstupních dveří do nebytového 
prostoru firmě Work Pro, a.s. od firmy SAMAT s.r.o., cena za dílo činí 

129.310 Kč bez DPH, přičemž ½ nákladů uhradí firma Work Pro a.s. 
 
Hlasování 

Pro: 4 (všichni členové představenstva) 
Proti:  0  

Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
 
 

5. Schválení provozních záležitostí 
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil a Bc. Cafourková předložili ke 

schválení provozní záležitosti – skartační řád, organizační řád, 2 dny volna pro 
očkované zaměstnance, opravu a údržbu střech. 
 

Představenstvo schvaluje Organizační řád SBD Mladá Boleslav. 
 

Hlasování 
Pro: 4 (všichni členové představenstva) 
Proti:  0  

Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
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Představenstvo schvaluje Skartační a archivační řád. 

 
Hlasování 

Pro: 4 (všichni členové představenstva) 
Proti:  0  
Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
 

Představenstvo schvaluje 2 dny placeného volna pro očkované 
zaměstnance jako motivaci pro ostatní neočkované zaměstnance, 

možnost výběru volna do 31.12.2022. 
 
Hlasování 

Pro: 4 (všichni členové představenstva) 
Proti:  0  

Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
 
Představenstvo schvaluje údržbu střechy v sídle SBD Mladá Boleslav a na 
budovách Jana Palacha 1026 a Jana Palacha 1025 v Mladé Boleslavi od 

firmy Ječný a Volf sdružení. Představenstvo schvaluje osazení hrotového 
systému znemožňující dosedání holubů na domech Jičínská 1361, Jičínská 

1372, Jičínská 1364, Jana Palacha 1026 a 1025, sídle SBD Mladá Boleslav. 
Celková cena za dílo 231.698 Kč bez DPH. 
 

Hlasování 
Pro: 4 (všichni členové představenstva) 

Proti:  0  
Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
 

6. Schválení pořadníku 
Bc. Cafourková předložila ke schválení aktualizovaný pořadník 

 
Představenstvo schvaluje aktualizovaný pořadník pro přidělování 
uvolněných nájemních bytů. 

 
Hlasování 

Pro: 4 (všichni členové představenstva) 
Proti:  0  
Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
 

 

7. Zápis bytového úseku 
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil předložil na vědomí představenstva 
zápis bytového úseku. 

 
Představenstvo bere na vědomí zápis bytového úseku. 
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8. Informace o chodu družstva 
Bc. Cafourková seznámila přítomné s provozními záležitostmi týkající se 

provozních záležitostí na družstvu. 
 

Představenstvo bere na vědomí informace o chodu družstva. 

 

 
9. Závěr 
Jednání ukončeno 18:20 hodin. 
 

 
 

Usnesení: 
 

Představenstvo schvaluje veškeré podklady pro shromáždění delegátů 
včetně pozvánky. 
 

Představenstvo schvaluje rekonstrukci vestibulu, zhotovitel firma Profist 
s.r.o., cena za dílo 752.068,79. Představenstvo bere na vědomí navýšení 

cen stavebních materiálů a schvaluje možné navýšení ceny max. o 15%. 
 
Představenstvo schvaluje výměnu portálu vstupních dveří do nebytového 

 prostoru firmě Work Pro, a.s. od firmy SAMAT s.r.o., cena za dílo činí 
129.310 Kč bez DPH, přičemž ½ nákladů uhradí firma Work Pro a.s. 

 
Představenstvo schvaluje Organizační řád SBD Mladá Boleslav. 

 
Představenstvo schvaluje Skartační a archivační řád. 
 

Představenstvo schvaluje 2 dny placeného volna pro očkované 
zaměstnance jako motivaci pro ostatní neočkované zaměstnance, 

možnost výběru volna do 31.12.2022. 
 
Představenstvo schvaluje údržbu střechy v sídle SBD Mladá Boleslav a na 

budovách Jana Palacha 1026 a Jana Palacha 1025 v Mladé Boleslavi od 
firmy Ječný a Volf sdružení. Představenstvo schvaluje osazení hrotového 

systému znemožňující dosedání holubů na domech Jičínská 1361, Jičínská 
1372, Jičínská 1364, Jana Palacha 1026 a 1025, sídle SBD Mladá Boleslav. 
Celková cena za dílo 231.698 Kč bez DPH. 

 
Představenstvo schvaluje aktualizovaný pořadník pro přidělování 

uvolněných nájemních bytů. 
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Na vědomí: 
 

Představenstvo bere na vědomí zápis bytového úseku. 
 
Představenstvo bere na vědomí informace o chodu družstva. 
 

 

 
 
 

 
Zapsala: J. Barkmanová 

 
 
 

 
Ing. Jaroslav Musil 

předseda představenstva 
 

 
 
 

 
 

V Mladé Boleslavi dne 5.11.2021 


