Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154

Zápis
ze schůze představenstva SBD Pelhřimov, konané dne 23.6.2021
od 14:00 hodin v zasedací místností SBD Pelhřimov v sídle družstva

Přítomni: Ing. Jiří Matiášek, Ing. Michal Vilímek, Ing. Zdeněk Kahoun, Mgr. Jaroslava
Soukupová, Ludmila Příhodová, Jan Růžek, Jiří Vališ
Omluveni: Mgr. Martin Koukol, Ing. Jaroslav Strachota
Za KK: Zdeněk Dubský
Hosté:
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení, schválení pořadu jednání, jmenování zapisovatele
Kontrola a schválení zápisu z minulé schůze představenstva
Kontrola přijatých usnesení
Zpráva o výběru nájemného
Informace o rozhodnutí delegátů v písemné formě per rollam
Připomínky OK
Různé

Ad 1) Zahájení, schválení programu jednání, jmenování zapisovatele
Schůzi představenstva zahájil a řídil předseda představenstva Ing. Jiří Matiášek, který přivítal
přítomné členy představenstva a KK a konstatoval, že schůze je usnášení schopná. Členové
představenstva schválili program jednání tak, jak byl uveden na pozvánce. Zapisovatelem byl
jmenován Ing. Michal Vilímek.
Ad 2) Kontrola a schválení zápisu z minulé schůze představenstva
Zápis z minulé schůze představenstva byl schválen bez připomínek.
Ad 3) Kontrola přijatých usnesení
Veškerá usnesení jsou splněna.
Ad 4) Informace o placení nájemného
Ekonom družstva Ing. Michal Vilímek informoval členy představenstva o výběru nájemného
podle stavu k 31.5.2021. Členové představenstva byli seznámeni s neplatiči a s kroky
podnikanými ke zlepšení výběru nájemného. Stav u družstevních bytů je setrvalý a nevyskytl
se žádný nový z minulosti neznámý dlužník. Největším neplatičem je stále paní Moravcová,

která od února 2021 postupně splácí. Stále ne úplně dobrý je v současné době stav u neplatičů
v bytech námi spravovaných SVJ, ale jedná se o asi 4 dlouhodobější problémy.
Usnesení č. 85/2021 – představenstvo družstva schválilo zprávu ekonoma družstva Ing.
Michala Vilímka o výběru nájemného a současně mu uložilo úkol věnovat výběru
nájemného i nadále velkou pozornost.
Ad 5) Informace o rozhodnutí delegátů v písemné formě per rollam
Předseda družstva Ing. Jiří Matiášek informoval členy představenstva o rozhodnutí delegátů
v písemné formě per rollam. Výsledky hlasování a usnesení ze Shromáždění delegátů jsou
zveřejněny na www stránkách družstva. Volba náhradníků členů orgánů proběhne na
podzimním Shromáždění delegátů, které se bude konat z důvodu potřeby úpravy Stanov
družstva v důsledku změn zákonů.
Usnesení č. 86/2021 – představenstvo vzalo na vědomí informaci předsedy družstva Ing.
Jiřího Matiáška o rozhodnutí delegátů v písemné formě per rollam.
Ad 6) Připomínky OK
Humpolec: sídliště Na Rybníčku má již několik měsíců zhruba 1x týdně problémy s tím, že
špatně teče teplá voda a následně voda prská a je špinavá (rezatá nebo modrá). Technické
služby po havárii nebo opravě asi nečistí a neodkalují bojlery. Dále jsou v domě Humpolec
29-30 problémy s výměnou popraskaných skel na balkonech v záruce. Firma nekomunikuje.
Pacov i venkov: bez připomínek.
Ad 7) Různé
Představenstvo dále projednalo:
a) Členské a bytové záležitosti.
Usnesení č. 87/2021 – představenstvo bere na vědomí členské a bytové záležitosti
tak, jak jsou uvedeny v přiložených podkladech.
b) Nové výše tvorby Fondu oprav (Dlouhodobých záloh na opravy) za období od 1.7. do
31.7.2021.
Usnesení č. 88/2021 - představenstvo projednalo a schválilo nové tvorby Fondu
oprav (dlouhodobých záloh na opravy) na domech tak, jak je uvedeno
v přiložených podkladech.
c) Žádost manželů Hrůzových, Humpolec o povolení rekonstrukce bytu. Jádro bude
vybouráno a vyzděno nové z Ytongu, nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie,
nová vana, obklady, dlažba a podlahové krytiny, nová kuchyňská linka, bude zrušeno
odběrné místo plynu a zbourána lehčená příčka mezi chodbou a šatnou.

Usnesení č. 89/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, vybouráním
bytového jádra a vyzděním z YTONGu, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el.
energie, novými obklady a dlažbou, výměnou vany, výměnou podlahových
krytin, výměnou kuchyňské linky, odhlášením odběrného místa plynu a
zbouráním lehčené příčky mezi šatnou a chodbou za podmínky, že bude
provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelů a musí být dodržen
stavební zákon. Původní rozměry a půdorys musí zůstat zachovány. Přístup
k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce centrálního odsávání
vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní projektové dokumentace,
tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček a vodoměrů. Podlahové
krytiny musí být položeny podle technologického postupu určeného výrobcem.
Pokud se při rekonstrukci zjistí, že stoupací potrubí odpadů je ještě
z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit za nové z PVC. Po dokončení
musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení
stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize rozvodů el.
energie.
d) Žádost Ing. Miroslava Březiny, Pelhřimov o povolení rekonstrukce bytu. Jádro bude
vybouráno a vyzděno nové z materiálu Hebel podle předloženého projektu, nové
rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude nahrazena sprchovým koutem,
nové obklady, dlažba a podlahové krytiny, nová kuchyňská linka. Současně bude
odstraněna příčka mezi halou a dětským pokojem, vyříznut otvor mezi kuchyní a
dětským pokojem a vestavěna sádrokartonová příčka do obýváku.
Usnesení č. 90/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu podle
předloženého projektu, vyzděním bytového jádra z materiálu Hebel, novými
rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, výměnou vany za sprchový kout, novými
obklady, dlažbou, podlahovými krytinami a kuchyňskou linkou při současném
odstranění příčky mezi halou a dětským pokojem, vyříznutím otvoru mezi
kuchyní a dětským pokojem a vestavbou sádrokartonové příčky do obýváku za
podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatele a
musí být dodržen stavební zákon. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob
zapojení a funkce centrálního odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu
podle původní projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro
výměnu stoupaček, vodoměrů a plynoměru. Podlahové krytiny musí být položeny
podle technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci
zjistí, že stoupací potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto
vyměnit za nové z PVC. Náklady na tyto vícepráce budou hrazeny z fondu oprav
domu. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem
prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová
revize rozvodů el. energie.
e) Žádost Pavla Nováka, Pelhřimov o povolení rekonstrukce bytu. Jádro bude vybouráno
a vyzděno nové z Porfixu, nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude

nahrazena sprchovým koutem, nové obklady, dlažba a podlahové krytiny, nová
kuchyňská linka.
Usnesení č. 91/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, vyzděním
bytového jádra z Porfixu, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie,
výměnou vany za sprchový kout, novými obklady, dlažbou a kuchyňskou linkou
za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatele a
musí být dodržen stavební zákon. Původní rozměry a půdorys musí zůstat
zachovány. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce
centrálního odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní
projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu
stoupaček, vodoměrů a plynoměru. Podlahové krytiny musí být položeny podle
technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že
stoupací potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit
za nové z PVC. Náklady na tyto vícepráce budou hrazeny z fondu oprav domu.
Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření
dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize
rozvodů el. energie.
f) Žádost Oldřišky Říhové, Pelhřimov o povolení rekonstrukce bytu. Jádro bude
vybouráno a vyzděno nové z Ytongu, nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie,
vana bude nahrazena sprchovým koutem, nové obklady, dlažba a podlahové krytiny.
Usnesení č. 92/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, vyzděním
bytového jádra z Ytongu, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie,
výměnou vany za sprchový kout, novými obklady a dlažbou za podmínky, že
bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelky a musí být
dodržen stavební zákon. Původní rozměry a půdorys musí zůstat zachovány.
Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce centrálního
odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní projektové
dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček,
vodoměrů a plynoměru. Podlahové krytiny musí být položeny podle
technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že
stoupací potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit
za nové z PVC. Náklady na tyto vícepráce budou hrazeny z fondu oprav domu.
Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření
dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize
rozvodů el. energie.
g) Žádost Jany Kletečkové, Pacov o povolení rekonstrukce bytu. Jádro bude vybouráno a
vyzděno nové z Ytongu, nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude
nahrazena sprchovým koutem, nové obklady, dlažba a podlahové krytiny, nová
kuchyňská linka.
Usnesení č. 93/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, vyzděním
bytového jádra z Ytongu, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie,

výměnou vany za sprchový kout, novými obklady, dlažbou a kuchyňskou linkou
za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelky
a musí být dodržen stavební zákon. Původní rozměry a půdorys musí zůstat
zachovány. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce
centrálního odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní
projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu
stoupaček a vodoměrů. Podlahové krytiny musí být položeny podle
technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že
stoupací potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit
za nové z PVC. Náklady na tyto vícepráce budou hrazeny z fondu oprav domu.
Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření
dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize
rozvodů el. energie.
h) Žádost Blanky Daňhelové, Žirovnice o povolení rekonstrukce bytu podle
předloženého nákresu. Jádro bude vybouráno a vyzděno nové z Ytongu, nové rozvody
SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude vyměněna a doplněna o sprchový kout,
nové obklady, dlažba a podlahové krytiny, nová kuchyňská linka.
Usnesení č. 94/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu podle
předloženého nákresu, vyzděním bytového jádra z Ytongu, novými rozvody SV,
TUV, odpadů a el. energie, výměnou vany a doplněním o sprchový kout, novými
obklady, dlažbou a kuchyňskou linkou za podmínky, že bude provedeno
odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelky a musí být dodržen stavební
zákon. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce centrálního
odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní projektové
dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček a
vodoměrů. Podlahové krytiny musí být položeny podle technologického postupu
určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že stoupací potrubí odpadů
je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit za nové z PVC. Náklady
na tyto vícepráce budou hrazeny z fondu oprav domu. Po dokončení musí být
umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených
podmínek pro realizace akce a předložena nová revize rozvodů el. energie.
i) Žádost Petra Talába, Počátky o povolení rekonstrukce bytu. Jádro bude vybouráno a
vyzděno nové ze sádrokartonu, nové rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana
bude nahrazena sprchovým koutem, nové obklady, dlažba a podlahové krytiny, nová
kuchyňská linka.
Usnesení č. 95/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, vyzděním
bytového jádra ze sádrokartonu, novými rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie,
výměnou vany za sprchový kout, novými obklady, dlažbou a kuchyňskou linkou
za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatele a
musí být dodržen stavební zákon. Původní rozměry a půdorys musí zůstat
zachovány. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob zapojení a funkce

centrálního odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu podle původní
projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu
stoupaček a vodoměrů. Podlahové krytiny musí být položeny podle
technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že
stoupací potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit
za nové z PVC. Náklady na tyto vícepráce budou hrazeny z fondu oprav domu.
Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření
dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize
rozvodů el. energie.
j) Žádost Dagmar Dvořákové, Pelhřimov o povolení rekonstrukce koupelny. Nové
rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude nahrazena sprchovým koutem,
nové obklady a dlažba.
Usnesení č. 96/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí koupelny, novými
rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, výměnou vany za sprchový kout, novými
obklady a dlažbou podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní
náklady žadatelky a musí být dodržen stavební zákon. Původní rozměry a
půdorys musí zůstat zachovány. Přístup k domovním rozvodům ZI a způsob
zapojení a funkce centrálního odsávání vzduchu musí být zachován v rozsahu
podle původní projektové dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro
výměnu stoupaček a vodoměrů. Podlahové krytiny musí být položeny podle
technologického postupu určeného výrobcem. Pokud se při rekonstrukci zjistí, že
stoupací potrubí odpadů je ještě z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit
za nové z PVC. Náklady na tyto vícepráce budou hrazeny z fondu oprav domu.
Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření
dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a předložena nová revize
rozvodů el. energie.
k) Žádost Mgr. Jana Kouřimského, Horní Cerekev o povolení rekonstrukce bytu. Nové
rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, vana bude vyměněna, nové obklady a dlažba.
Usnesení č. 97/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, novými
rozvody SV, TUV, odpadů a el. energie, výměnou vany a novými obklady a
dlažbou za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady
žadatele a musí být dodržen stavební zákon. Přístup k domovním rozvodům ZI
musí být zachován v rozsahu podle původní projektové dokumentace, tzn. i
zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček a vodoměru. Podlahové
krytiny musí být položeny podle technologického postupu určeného výrobcem.
Pokud se při rekonstrukci zjistí, že stoupací potrubí odpadů je ještě
z azbestového materiálu, je nutné toto vyměnit za nové z PVC. Náklady na tyto
vícepráce budou hrazeny z fondu oprav domu. Po dokončení musí být umožněn
přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek
pro realizace akce a předložena nová revize rozvodů el. energie.

l) Žádost Patricka Blaho, Rodinov o povolení rekonstrukce bytu. Bude vyměněn bytový
rozvaděč, nové podlahové krytiny, vstupní dveře a kuchyňská linka.
Usnesení č. 98/2021 – představenstvo souhlasí s rekonstrukcí bytu, výměnou
bytového rozvaděče, novými podlahovými krytinami, vstupními dveřmi a
kuchyňskou linkou za podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní
náklady žadatele a musí být dodržen stavební zákon. Přístup k domovním
rozvodům ZI musí být zachován v rozsahu podle původní projektové
dokumentace, tzn. i zajištění možnosti přístupu pro výměnu stoupaček a
vodoměru. Podlahové krytiny musí být položeny podle technologického postupu
určeného výrobcem. Vstupní dveře musí mít stejnou nebo lepší požární odolnost
než dveře původní. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku
za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro realizace akce a
předložena nová revize rozvodů el. energie.
m) Žádost manželů Vakových, Humpolec o povolení zasklení lodžie.
Usnesení č. 99/2021 – představenstvo souhlasí se zasklením lodžie za podmínky,
že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelů a musí být
dodržen stavební zákon. V případě budoucích stavebních prací na domě musí být
zasklení lodžie majitelem na jeho náklady před započetím těchto prací
odstraněno, jinak bude demontováno na jeho náklady. Po dokončení musí být
umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených
podmínek pro realizaci akce.
n) Žádost Jiřího Souchy, Dobešov o povolení výměny kotle na tuhá paliva a instalace
akumulační nádoby při současné opravě zdiva v kotelně.
Usnesení č. 100/2021 – představenstvo souhlasí s instalací nového kotle na tuhá
paliva a instalací akumulační nádoby při současné opravě zdiva v kotelně za
podmínky, že bude provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatele a
musí být dodržen stavební zákon. Po dokončení musí být umožněn přístup
bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro
realizaci akce, předložena revize spalinové cesty a doklady o připojení a spuštění
kotle.
o) Žádost Petry Tomcové, Pelhřimov o povolení výměny plynového kotle a výměny
jističe na 3x25A.
Usnesení č. 101/2021 – představenstvo souhlasí s výměnou plynového kotle za
kondenzační a výměnou jističe na 3x25A za podmínky, že bude provedeno
odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelky a musí být dodržen stavební
zákon. Po dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem
prověření dodržení stanovených podmínek pro realizaci akce, předložena revize
rozvodů plynu, revize spalinové cesty, doklady o připojení a spuštění plynového
kotle a předložena nová revize rozvodů elektřiny.

p) Žádost manželů Pohanových, Želiv o povolení úpravy otopu instalací elektrokotle a
silnějšího jističe 3x25A včetně instalace klimatizační jednotky TOSHIBA
s výměníkem na střeše domu.
Usnesení č. 102/2021 představenstvo souhlasí s úpravou otopu instalací
elektrokotle a silnějšího jističe 3x25A a s instalací klimatizační jednotky
TOSHIBA s výměníkem umístěným na střeše domu za podmínky, že bude
provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelů a musí být dodrženy
hygienické předpisy a stavební zákon. Po dokončení musí být umožněn přístup
bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro
realizace akce předloženy doklady o připojení a spuštění elektrokotle, předložena
nové revize rozvodů el. energie, doklady o připojení a spuštění klimatizace a
doklady o proškolení obsluhy elektrokotle a klimatizace.
q) Žádost Martiny Petrů, Počátky o povolení instalace klimatizační jednotky TOSHIBA
s výměníkem na balkoně.
Usnesení č. 103/2021 představenstvo souhlasí s instalací klimatizační jednotky
TOSHIBA s výměníkem umístěným na balkoně bytu za podmínky, že bude
provedeno odbornou firmou, na vlastní náklady žadatelky a musí být dodrženy
hygienické předpisy a stavební zákon. Po dokončení musí být umožněn přístup
bytovému techniku za účelem prověření dodržení stanovených podmínek pro
realizace akce a v případě zásahu do rozvodů elektřiny předložena nové revize
rozvodů el. energie.
r) Žádost manželů Pajerových, Rynárec o povolení umístění kotle na tuhá paliva ve
sklepní místnosti přidělené k bytu. Současně bude upraven komín.
Usnesení č. 104/2021 – představenstvo souhlasí s umístěním kotle na tuhá paliva
ve sklepní místnosti přidělené k bytu za podmínky, že bude provedeno odbornou
firmou, na vlastní náklady žadatele a musí být dodržen stavební zákon. Po
dokončení musí být umožněn přístup bytovému techniku za účelem prověření
dodržení stanovených podmínek pro realizaci akce, předložena revize spalinové
cesty a doklady o připojení a spuštění kotle.
s) Předseda družstva Ing. Jiří Matiášek informoval představenstvo o postupu převodů
bytů do vlastnictví a problémech spojených s přípravou převodů. I přes značnou
časovou náročnost příprav převodů a minimální spolupráci jednotlivých domů je
potřeba zajistit zrychlení tohoto procesu.
Usnesení č. 105/2021 – představenstvo přijalo informaci předsedy družstva o
převodech bytů do vlastnictví členů.
t) Ekonom družstva Ing. Michal Vilímek informoval o postupu příprav nové výstavby
bytového domu v Lukavci a hromadných garáží v Pacově. Postupují projekční práce a
v Lukavci jsou vedena průběžně jednání se zájemci o byty.

Usnesení č. 106/2021 – představenstvo přijalo informaci ekonoma družstva o
postupu příprav nové výstavby v Pacově a Lukavci a pověřilo předsedu a
místopředsedu družstva vedením dalších jednání v přípravě těchto dvou staveb.
u) Ekonom družstva Ing. Michal Vilímek předložil žádost manželů Vackových, Hořepník
o znovupřijetí za člena družstva včetně přidělení bytu v domě v Hořepníku. Manželé
Vackovi byli vyloučeni pro neplacení v roce 2017 a nyní jsou již dlouhodobě bez
dluhů bezproblémovými uživateli bytu.
Usnesení č. 107/2021 – představenstvo rozhodlo o znovupřijetí manželů
Vackových a současně jim byl přidělen byt v domě v Hořepníku.
v) Ekonom družstva Ing. Michal Vilímek předložil žádost paní Marie Urbanové,
Komorovice o znovupřijetí za člena družstva včetně přidělení bytu v domě v
Komorovicích. Paní Urbanová byla spolu s manželem vyloučena pro neplacení v roce
2015. Manžel v roce 2020 zemřel, paní Urbanová je dědicem a nyní je již dlouhodobě
bez dluhů bezproblémovým uživatelem bytu.
Usnesení č. 108/2021 – představenstvo rozhodlo o znovupřijetí paní Marie
Urbanové a současně jí byl přidělen byt v domě v Komorovicích.
Příští zasedání představenstva bude ve čtvrtek 12.8.2021 od 14:00 hodin v zasedací místnosti
SBD v Pelhřimově nebo prostřednictvím videokonference.
V Pelhřimově dne 28.6.2021
zapsal: Ing. Michal Vilímek

Zápis ověřil: Ing. Jiří Matiášek

