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

 

Zápis č. 8/2020 
 

z mimořádného jednání představenstva ze dne 13. 10. 2020 od 15:00 hodin. 
 

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

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

omluven: Tomáš Rösler 
 

Program: 
 

1. Zahájení 
2. Řešení aktuální situace ohledně pandemie COVID-19 na správě družstva 
3. Závěr 

 
 

1) Zahájení 
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil zahájil jednání.  
 

2) Řešení aktuální situace ohledně pandemie COVID-19 na 
správě družstva 
Představenstvo projednalo opatření, které mohou pomoci, aby družstvo bylo 
schopno vykonávat svoji činnost v případě nákazy zaměstnanců onemocněním 

COVID-19 a zaujalo následující stanovisko: 
 

Představenstvo schvaluje možnost využití homeoffice od středy 
21.10.2020 do konce nouzového stavu. Rozdělení zaměstnanců určí 
vedoucí zaměstnanci. 

 
Představenstvo schvaluje nákup 3 ks notebooků pro zápůjčku 

zaměstnancům na homeoffice do 20.000 Kč za kus. 
 
Představenstvo ukládá právnímu oddělení technicky zajistit připojení 

zaměstnanců z domova do pracovních PC a připravit dohody na 
homeoffice. 

 
Představenstvo zakazuje shlukování zaměstnanců a konzumaci jídla 
v kuchyni. 

 
Představenstvo ukládá povinnost všem zaměstnancům nosit roušky ve 

vnitřních prostorech mimo kancelář. 
 
Hlasování 

Pro: 5 (všichni přítomní členové představenstva) 
Proti:  0  

Zdržel se: 0 
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SCHVÁLENO 

 

3) Následující jednání představenstva a řešení prodeje bytu 
 
Představenstvo schvaluje, že v případě nepředložení nabídky na koupi 

bytu č. 105/336 na adrese Václava Klementa v Mladé Boleslav do 23. 10. 
2020, se jednání představenstva ruší a představenstvo schvaluje snížení 

ceny bytu o 100.000 Kč s tím, že prodej bytu bude prodloužen do konce 
roku 2020 
 

Hlasování 
Pro: 5 (všichni přítomní členové představenstva) 

Proti:  0  
Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 

 
 

4) Závěr 
Jednání ukončeno v 16:40 hodin. 

 
USNESENÍ: 

 
Představenstvo schvaluje možnost využití homeoffice od středy 21. 10. 

2020 do konce nouzového stavu. Rozdělení zaměstnanců určí vedoucí 
zaměstnanci. 
 

Představenstvo schvaluje nákup 3 ks notebooků pro zápůjčku 
zaměstnancům na homeoffice do 20.000 Kč za kus. 

 
Představenstvo ukládá právnímu oddělení technicky zajistit připojení 
zaměstnanců z domova do pracovních PC a připravit dohody na 

homeoffice. 
 

Představenstvo zakazuje shlukování zaměstnanců a konzumaci jídla 
v kuchyni. 
 

Představenstvo ukládá povinnost všem zaměstnancům nosit roušky ve 
vnitřních prostorech mimo kancelář. 

 
Představenstvo schvaluje, že v případě nepředložení nabídky na koupi 
bytu č. 105/336 na adrese Václava Klementa v Mladé Boleslav do 23. 10. 

2020, se jednání představenstva ruší a představenstvo schvaluje snížení 
ceny bytu o 100.000 Kč s tím, že prodej bytu bude prodloužen do konce 

roku 2020 
 
Zapsala: Jana Barkmanová 

 
Ing. Jaroslav Musil 

předseda představenstva 
V Mladé Boleslavi dne 16. 10. 2020 


