
Představenstvo SBD “Mír“ Teplice na své 36. schůzi, která se konala dne 13. 
prosince 2018, přijalo k projednávaným záležitostem tato usnesení: 
 
1. Projednání zápisu z minulé schůze a kontrola usnesení  
SCHVÁLILO 
obsah zápisu z minulé schůze  
 
2. Projednání zápisu ze schůze ČBK z 12. 12. 2018 
a) převody družstevních podílů 
VZALO NA VĚDOMÍ 
že bylo uzavřeno 22 smluv o převodu družstevních podílů dle čl. 17-18 Stanov 
SBD Mír Teplice  
 
b) podnájmy bytů 
VZALO NA VĚDOMÍ 
udělení souhlasu družstva k podnájmu bytu (části) a garáže 85 členům družstva 
dle čl. 43 odst. 1 Stanov SBD Mír Teplice  
 
c) prodloužení nájmů 
SCHVÁLILO 
prodloužení nájemních smluv uzavřených na dobu určitou 2 nájemcům do 
31.12.2019 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 

d) informace o volných bytech 
VZALO NA VĚDOMÍ 
informaci předsedkyně ČBK p. Tomsové o volných bytech: 
1. byt č. 620/0122 na adrese Teplice, Trnovanská 1282, o vel. 0+2L ve 2. 
podlaží o podlahové ploše 45,96 m2 
Byt má družstvo k dispozici po dobrovolném vyklizení, přičemž důvodem 
vyklizení bylo skončení nájmu dle ust. § 2279 odst. 2 o.z. p. Jindřicha 
Pokorného. 
2. byt č. 131/0031 na adrese Teplice, Alejní 2758, o vel. 1+2L ve 3. podlaží 
o podlahové ploše 53,70 m2 
Byt má družstvo k dispozici po dobrovolném vyklizení, přičemž důvodem 
vyklizení bylo vyloučení pana Vasyla Kmetycha z družstva 
3. byt č. 629/0181 na adrese Teplice, Opavská 2624, o vel. 1+3L v 8. podlaží 
o podlahové ploše 68,43 m2 
Byt má družstvo k dispozici po zániku nájmu, přičemž důvodem zániku nájmu 
bylo úmrtí paní Hermíny Švestkové 
4. byt. č. 613/0141 na adrese Teplice, Skupova 1255, o vel. 2+1,B ve 4. 
podlaží o podlahové ploše 59,33 m2. 
Byt má družstvo k dispozici po soudním vyklizení, přičemž důvodem vyklizení 
bylo vyloučení paní Michely Šlapákové z družstva. 
 
3. Návrh na udělení výstrahy před vyloučením člena z družstva 
DALO VÝSTRAHU 
před vyloučením z družstva ve smyslu Stanov SBD “Mír“ Teplice dle čl. 23 
odst. 2 pro neplnění povinností uvedených v čl. 13 písm. c) a d) 5 členům 
družstva (bližší identifikace člena družstva vč. výše dluhu je založena 
v kanceláři vedoucího organizačního úseku) 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 

4. Návrh na vyloučení člena z družstva 
VYLOUČILO 
z družstva ve smyslu Stanov SBD „Mír“ Teplice dle čl. 23 odst. 2 pro 
neplnění povinností uvedených v čl. 13 písm. c) a d) 1 člena družstva 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
 
5. Stanovení okruhu firem pro výběr zhotovitele na rekonstrukci rozvodů  
   elektro bytového objektu č. 521 -  V Závětří 1675 - 1676, Teplice. 
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ROZHODLO 
pro zpracování cenových nabídek na akci Rekonstrukce rozvodů elektro 
bytového objektu  č.521 -  V Závětří 1675 - 1676, Teplice. 
obeslat tyto firmy: 
Emil Sakař, Teplická 548/44, Duchcov, IČ 42170478 
ERCÉ stavby s.r.o., Masarykova 239/153, Ústí nad Labem, IČ 22792619 
ENERGOREPASE, spol. s.r.o., Osvoboditelů 222, 40340 Ústí nad Labem, IČ 
61326941 
AEC NOVÁK s.r.o., Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 49097652  
STANOVILO 
termín konání výběru zhotovitele výše uvedené akce na 30.1.2019 v 15,30 hod. 
Za představenstvo se výběru zhotovitele zúčastní Jaroslava Tomsová a 
kontrolní komise svého zástupce určí následně 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
 
6. Vyhodnocení průběhu SD 
VYHODNOTILO 
průběh shromáždění delegátů, které se konalo 4.12.2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


