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Stavební bytové družstvo Mladá Boleslav 

Na Radouči 1221, 293 01 Mladá Boleslav 

Tel.: 326 713 050 

IČ: 00036234, DIČ: CZ00036234 

 

Zápis č. 3/2023 
 

z jednání představenstva ze dne 22.2.2023 od 15:15 hodin. 
 
Přítomni: 

členové představenstva: Ing. Jaroslav Musil, Petra Horáková, Jindřich Bajer  
členové kontrolní komise: Dagmar Pavlíčková, Tomáš Rösler 

právní oddělení: Jana Barkmanová, Bc. Iveta Cafourková 
ekonomické oddělení: Ing. Ilona Rulíková 
neomluven: Zdeněk Purm 

 
Program: 

 
1.   Zahájení 
2.   Předběžný výsledek hospodaření 

3.   Řešení úvěrů pro SVJ 
4.   Pronájem bytu U Stadionu 

5.   Cenové nabídky na zasedací místnost 
6.   Pořízení PC vybavení pro nového zaměstnance 

7.   Schválení pověření pro nového zaměstnance 
8. Nový panel na baterie pro prodejnu  
9. Plán zastupitelnosti 

10. Zápis bytového úseku 
11. Závěr 

 

 

1. Zahájení 
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil přivítal přítomné a zahájil jednání v 15.20 hodin. 

Vyzval všechny přítomné k vypnutí všech elektronických přístrojů a sdělil, že nahrávání 
jednání je nepřípustné.  
 

 

2. Předběžný výsledek hospodaření 
Vedoucí ekonomického oddělení Ing. Rulíková předložila předběžný výsledek hospodaření, 
který prozatím činí 1.368.000 Kč bez zdanění. Výsledek se sníží, čeká se na 13 faktury. 

 
Představenstvo bere na vědomí předběžný výsledek hospodaření. 

 
 

3. Řešení úvěrů pro SVJ 
Vedoucí ekonomického oddělení Ing. Rulíková předložila žádost Společenství vlastníků 

jednotek pro dům čp. 224 a 225 v ul. Na Mlejnici, 294 02 Kněžmost o poskytnutí půjčky ve 
výši 260.000 Kč na opravu havarijního stavu balkonů a Společenství vlastníků jednotek pro 

dům č.p. 162, Štechova ul., Mladá Boleslav II o poskytnutí půjčky ve výši 100.000 Kč na 
havarijní stav odfouknuté fasády silným větrem. Za tyto půjčky bude účtován poplatek, aby 
družstvo z těchto půjček mělo zisk, další podmínky budou dojednány ekonomický úsekem, 
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podmínka je co nejrychlejší splacení půjčovaných částek. Takto malé částky banky nechtějí 
půjčovat, nebo jsou velmi nevýhodné. 

 
Představenstvo schvaluje půjčku ve výši 100.000 Kč pro Společenství vlastníků 

jednotek pro dům č.p. 162, Štechova ul., Mladá Boleslav II a půjčku 260.000 Kč pro 
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 224 a 225 v ul. Na Mlejnici, 294 02 
Kněžmost. Za tyto půjčky bude účtován poplatek, termín splacení dojednat s výbory 

co nejzazší. 
 

Hlasování 
Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)  
Proti:  0  

Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 

 
 

4. Pronájem bytu U Stadionu 
Vedoucí ekonomického oddělení Ing. Rulíková předložila návrh na výši nájmu a záloh na 

pronájem zrekonstruovaného družstevního bytu U Stadionu 812/23. Nájemné stanoveno na 
15.000 Kč měsíčně,  zálohy 2.608 Kč pro jednu osobu, 2 osoby 3.716 Kč, 3 osoby 4.824 Kč. 
Osloveni budou nejdříve zájemci z pořadníku, pokud nebudou mít zájem bude pronájem bytu 

nabízen široké veřejnosti. 
 

Představenstvo schvaluje pronájem družstevního bytu U Stadionu 812/23, cena za 
nájem činí 15.000 Kč měsíčně, zálohy 2.608 Kč pro jednu osobu, 2 osoby 3.716 Kč, 3 
osoby 4.824 Kč. 

 
Hlasování 

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)  
Proti:  0  
Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
 

 

5. Cenové nabídky na zasedací místnost 
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil předložil představenstvu informace o 
poptávkovém řízení na zasedací místnost. Dne 16.1.2023 byly osloveny tyto firmy: Profist 

s.r.o., Draspol, Trigon, Bělohubý s termínem nabídky do 3 týdnů. Firma Draspol sdělila, že 
nemá o realizaci investice zájem, firmy Trigon a Bělohubý nabídku nepředložily. Jedinou 
nabídku nám předložila firma Profist s.r.o, cena za dílo činí 1.664.776,34 Kč. Dále byla 

projednána nabídka na kuchyňskou linku do zasedací místnosti a na podnět zaměstnanců byla 
zhotovena nabídka na novou kuchyňskou linku pro správní budovu s požadavkem myčky a 

většího stolu pro více osob. 
 

Představenstvo schvaluje stavební zhotovení zasedací místnosti firmou Profist s.r.o, 
cena za dílo činí 1.664.776,34 Kč bez DPH. 
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Hlasování 
Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)  

Proti:  0  
Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
 
Představenstvo schvaluje zhotovení kuchyňské linky včetně spotřebičů v zasedací 

místnosti od firmy Jan Oros, cena za dílo činí 160.341 Kč včetně DPH. Dále 
představenstvo schvaluje zhotovení kuchyňské linky včetně spotřebičů do správní 

budovy od firmy Jan Oros, cena za dílo činí 206.116 Kč včetně DPH. 
 
Hlasování 

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)  
Proti:  0  

Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 

 
6. Pořízení PC vybavení pro nového zaměstnance 
Bc. Cafourková předložila nabídku na PC vybavení pro novou zaměstnankyni. 
 

Představenstvo schvaluje PC vybavení pro novou zaměstnankyni od firmy 
TELEKOMUNIKACE s.r.o., cena činí 42.160 Kč bez DPH. 

 
Hlasování 
Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)  

Proti:  0  
Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
 
 

7. Schválení pověření pro nového zaměstnance 
Bc. Cafourková předložila pověření pro novou zaměstnankyni k výkonu své práce.  
 
Představenstvo pověřuje Blanku Pejtovou k následujícím jednáním: 

- vyřizování veškerých záležitostí ve vztahu ke Katastrálnímu úřadu pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; 

- vyřizování veškerých záležitostí ve vztahu k Policii ČR, Hasičskému záchrannému 
sboru ČR, pojišťovnám; 
- vystavování potvrzení o výši nesplaceného investičního úvěru  

- uzavírání smluv o zajišťování správy domu; 
- uzavírání smluv o nájmu bytu se členy družstva. 

 
Hlasování 
Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)  

Proti:  0  
Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
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8. Nový panel na baterie pro prodejnu  
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Musil předložil nabídku na zhotovení nového panelu na 
prodejnu pro vystavení baterií. 

 
Představenstvo schvaluje nový panel na baterie pro prodejnu od firmy VERSO, cena 
za dílo činí 56.110 Kč bez DPH včetně montáže. 

 
Hlasování 

Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)  
Proti:  0  
Zdržel se: 0 

SCHVÁLENO 
 

9. Plán zastupitelnosti 
Bc. Cafourková předložila zpracované plány zastupitelnosti jednotlivých oddělení. 

 
Představenstvo bere na vědomí zpracované plány zastupitelnosti. 

 
 

10. Zápis bytového úseku 
Představenstvo projednalo zápis bytového úseku. 
 
Představenstvo bere na vědomí propůjčení dvou družstevních bytů. 

 
Představenstvo schvaluje přenechání družstevní garsoniéry o velikosti 1+0 v ulici 

Jičínská 1372 v Mladé Boleslavi paní Jarmile Prchlíkové od 1.3.2023. 
 
Představenstvo schvaluje přenechání družstevní garsoniéry o velikosti 1+0 v ulici 

Jičínská 1364 v Mladé Boleslavi paní Petře Bajerové od 1.3.2023. 
 

Představenstvo projednalo a schvaluje žádost o přijetí za člena pana Pavla Prokopa, 
nar. 17.6.2003 a jeho zařazení do pořadníku. 
 

Představenstvo schvaluje aktualizovaný pořadník. 
 

Hlasování 
Pro: 3 (všichni přítomní členové představenstva)  
Proti:  0  

Zdržel se: 0 
SCHVÁLENO 

 
Představenstvo bere na vědomí zápis bytového úseku. 
 

 

11. Závěr 
Předseda představenstva ukončil jednání v 16:30 hodin. 
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Usnesení: 
 
Představenstvo schvaluje půjčku ve výši 100.000 Kč pro Společenství vlastníků 

jednotek pro dům č.p. 162, Štechova ul., Mladá Boleslav II a půjčku 260.000 Kč pro 
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 224 a 225 v ul. Na Mlejnici, 294 02 
Kněžmost. Za tyto půjčky bude účtován poplatek, termín splacení dojednat s výbory 

co nejzazší. 
 

Představenstvo schvaluje pronájem družstevního bytu U Stadionu 812/23, cena za 
nájem činí 15.000 Kč měsíčně, zálohy 2.608 Kč pro jednu osobu, 2 osoby 3.716 Kč, 
3 osoby 4.824 Kč. 

 
Představenstvo schvaluje stavební zhotovení zasedací místnosti firmou Profist s.r.o, 

cena za dílo činí 1.664.776,34 Kč bez DPH. 
 
Představenstvo schvaluje zhotovení kuchyňské linky včetně spotřebičů v zasedací 

místnosti od firmy Jan Oros, cena za dílo činí 160.341 Kč včetně DPH. Dále 
představenstvo schvaluje zhotovení kuchyňské linky včetně spotřebičů do správní 

budovy od firmy Jan Oros, cena za dílo činí 206.116 Kč včetně DPH. 
 
Představenstvo schvaluje PC vybavení pro novou zaměstnankyni od firmy 

TELEKOMUNIKACE s.r.o., cena činí 42.160 Kč bez DPH. 
 

Představenstvo pověřuje Blanku Pejtovou k následujícím jednáním: 
- vyřizování veškerých záležitostí ve vztahu ke Katastrálnímu úřadu pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav; 

- vyřizování veškerých záležitostí ve vztahu k Policii ČR, Hasičskému záchrannému 
sboru ČR, pojišťovnám; 

- vystavování potvrzení o výši nesplaceného investičního úvěru  
- uzavírání smluv o zajišťování správy domu; 
- uzavírání smluv o nájmu bytu se členy družstva. 

 
Představenstvo schvaluje nový panel na baterie pro prodejnu od firmy VERSO, cena 

za dílo činí 56.110 Kč bez DPH včetně montáže. 
 
Představenstvo schvaluje přenechání družstevní garsoniéry o velikosti 1+0 v ulici 

Jičínská 1372 v Mladé Boleslavi paní Jarmile Prchlíkové od 1.3.2023. 
 

Představenstvo schvaluje přenechání družstevní garsoniéry o velikosti 1+0 v ulici 
Jičínská 1364 v Mladé Boleslavi paní Petře Bajerové od 1.3.2023. 

 
Představenstvo projednalo a schvaluje žádost o přijetí za člena pana Pavla Prokopa, 
nar. 17.6.2003 a jeho zařazení do pořadníku. 

 
Představenstvo schvaluje aktualizovaný pořadník. 
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Na vědomí: 
Představenstvo bere na vědomí předběžný výsledek hospodaření. 
 

Představenstvo bere na vědomí zpracované plány zastupitelnosti. 
 
Představenstvo bere na vědomí propůjčení dvou družstevních bytů. 

 
Představenstvo bere na vědomí zápis bytového úseku. 

 
 
Zapsala: J. Barkmanová 

 
 

Ing. Jaroslav Musil 
předseda představenstva 
 

V Mladé Boleslavi dne 6.3.2023 


