Zápis

č.6 /2014

Z jednání představenstva Stavebního bytového družstva Světlá nad Sázavou se sídlem
ve Světlé nad Sázavou Dolní 419, okr. Havlíčkův Brod, IČO 000 44 091
konaného dne 22.6 .2014 v 18.00 hodin v sídle družstva.
Přítomni: předseda p. Ing. Krpálek, místopředseda p. Šlapák, členové pí. Bartoňová,
p. Kasal, p. Štěpánek, p. Korejtko
Omluven p. Mašek
Pracovník SBD – p. Vejsada
Příloha: presenční listina
Program jednání: 1) Zahájení
2) Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zápisu
3) Členské a bytové záležitosti
4) Různé
1) Schůzi zahájil a řídil předseda pan Ing. Krpálek, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné
Zapisovatelkou byla zvolena pí. Bartoňová
Hlasování: Jmenovitě, nebo ve tvaru pro – proti – zdržel se
2) Kontrola minulého zápisu - úkoly plněny
3) Členské a bytové záležitosti
A) Pronájem bytu
1) Nájemce:
Hana Nedomová, Nová Ves u Světlé n/ Sázavou
Podnájemce: Jan Mrkvička, Kunemil č.p.2
(byt č. 16, Na Sídlišti 593,Světlá n/S.)
2) Nájemce:
Vlasta Popková, Sázavská 584, Světlá n/ Sázavou
Podnájemce: Iveta Kemenyová, Sázavská 583, Světlá n/Sázavou
( byt č. 6, Sázavská 584, Svělá n. S.)
Představenstvo schvaluje. Hlasování : 6 – 0 - 0
4) Různé
a) úklid na SBD vyřešen, najmutá uklizečka od 16. 6.2014
b) dodán zápis z domovní schůze bytového domu Sázavská 582, Světlá n/Sázavou
zvolen nový předseda samosprávy – Jaroslav Korel
c) dodán posudek: řasa a plíseň na bytovém domě Sázavská 583,Světlá n/Sázavou,
vše je v pořádku. Po zateplení budovy jsou řasa a plíseň následky přírodních jevů.
Dále p. Jindřichovský podal kladné vyjádření na reklamaci bytového domu a na své
náklady závady odstraní. Stav. dozor provede pí. Ing. Kovandová.
Hlasování: 6 – 0 – 0
d) SBD má stránky na webu (www.sbd-svetlans.cz ) pí. Kadlecová bude spravovat
stránky. Zhotovil je p. Ing. Čapek, vyhotovena dohoda o provedení práce v ceně
2000 Kč (ČM).
Hlasování: 6 – 0 – 0
e) zhodnocení peněz SBD, 3miliony se uloží na terminovaný účet s 1,3% úrokem,
výpovědní lhůta pro náhlou manipulaci peněz je 48 hodin
Hlasování: 6 – 0 – 0
f) u bytového domu Sázavská 925 – 26 vlhnutí základů - závěr: špatná izolace.

Samospráva domu rozhodne, zda se oprava provede. Pan Vejsada
seznámí pí. Jarošovou se závěrem a dohodnou se další podmínky - vybrání vhodné
firmy na případnout opravu a stav fondu bytového domu.
Hlasování: 6 – 0 – 0
g) p. Vejsada zajistí zvýšení obrubníku u bytového domu Sázavská 584, Světlá
n/Sázavou ( při velkých deštích voda vniká do domu )
Hlasování: 6 – 0 –
h) Jednání s TBS o možném provedení stavby nového přístřešku na popelnice pro
bytový dům Na Sídlišti 930 – 33, Světlá n/Sázavou - zařídí pan Vejsada
Hlasování: 6 – 0 – 0
ch) pan Štěpánek –navrhl vyvěsit pracovní dobu, vyznačit polední přestávku, určit Po:,St:
pokladní hodiny - platby vykonávat v určeném časovém termínu.
Hlasování: 6 – 0 – 0

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a
stanovil datum příští schůze představenstva na 7.9. 2014 a schůzi ukončil

Zapsala: R.Bartoňová

……………………………………

Ve Světlé n/Sázavou 24.5.2014

Ing. Miroslav Krpálek
předseda představenstva

………………………………………….

