
Z á p i s 
z 6. schůze představenstva SBD “Mír“ Teplice konané dne 

dne 27. srpna 2020 v od 16,00 hod. v zasedací místnosti družstva 

 
Evidence usnesení č. 27-51/2020 

 
Přítomni: Miroslav Němeček, Ing. Tomáš Pytelka, Mgr. Lukáš Valenta,  
                  Ing. David Kočiš, Jiří Rubinstein, Ing. Dagmar Košová,  
                  Mgr. Milan Pokorný, Miroslav Adámek, Mgr. Zdeněk Kettner 
           
Hosté:    Andrea Kubíková – vedoucí technického úseku, k bodu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 
 
     Jednání představenstva zahájil a řídil předseda představenstva Miroslav Němeček. 
Konstatoval, že je přítomno 9 členů představenstva a představenstvo je tedy schopno usnášení. 
Program byl schválen všemi hlasy v tomto znění: 

 
1. Projednání zápisu ze schůze představenstva ze dne 28.7.2020 
2. Návrh na udělení výstrahy před vyloučením člena družstva 
3. Návrh na vyloučení člena družstva 
4. Převody členských podílů 
5. Udělení souhlasu s podnájmem 
6. Projednání postupu ohledně neproplacené směnky Arca Investment, a.s. NEVEŘEJNÁ ČÁST, 

KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
7. Projednání zápisu ze schůze ekonomické komise z 22.7.2020 
8. Stanovení okruhu firem pro výběr zhotovitele – obj. 194 a 507  
9. Objekt 980 – projednání opravy střechy nebo demolice garáže ul Lipová 853/11, Teplice 

z důvodu poškození 
10. Objekt 634 – projednání žádosti NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI o pronájem 

části střechy nad prostorem Casina 
11. Objekt 116 – projednání žádosti J. Šímy o udělení souhlasu s realizací maleb graffiti  
12. Projednání žádosti firmy To &  Mi Vdf. Spol. s.r.o. o souhlas věcného břemene na pozemku 

p.č.  2101/5  pro vodovodní přípojku  a projednání souhlasu se stavbou samoobslužné myčky 
13. Projednání souhlasu smlouvy o zřízení VB na přeložku části plynovodu v ulici Libušina  

na pozemku ve vlastnictví SBD „Mír“ Teplice 
14. Objekt 406 – úprava DZO (podklady TÚ+EÚ) 
15. Objekt 411 – úprava DZO (podklady TÚ+EÚ) 
16. Stav dlužného nájemného k 31.7.2020 
17. VH k 31.7.2020  
18. Zrušení usnesení představenstva č. 1392/2020 z 25.6.2020 (Zrušení vyhlášení voleb členů 

představenstva pro volební období 2020-2025, zrušení stanovení termínu pro přihlášení 
kandidátů na člena představenstva, zrušení stanovení termínu konání voleb – shromáždění 
delegátů, zrušení svolání shromáždění delegátů na den 14.9.2020).  

19. Zrušení usnesení představenstva č. 1392/2020 z 25.6.2020 (Zrušení pověření řízením 
shromáždění delegátů svolaného na 14.9.2020 - NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC NEVEŘEJNÉ 
ČÁSTI, a zrušení pověření skrutátorů sčítáním hlasů při hlasování na SD svolaného na den 
14.9.2020). 

20. Vyhlášení voleb do kontrolní komise 
21. Svolání SD a schválení jeho programu 
22. Projednání stížnosti na delegáta/delegátku NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
23. Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 3.9.2020 v 13:30 hod. 
24. Rozhodnutí o prodeji BMW 
25. Informace o pozvánce na konferenci rady bytových družstev 



26. Různé 
     Jednotlivé body programu byly projednány a přijata k nim dále uvedená usnesení: 
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K bodu 1 
Nebyly k projednání žádné body schůze představenstva ze dne 28.7.2020 
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K bodu 2 
u s n e s e n í   č.  27/2020 
představenstvo 
DALO VÝSTRAHU 
a)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) těmto členům družstva (viz.příloha):  
NEVEŘEJNÁ ČÁST 
 
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 3 
u s n e s e n í   č.  28/2020 
představenstvo  
VZALO NA VĚDOMÍ 
že k dnešnímu dni nejsou žádné návrhy na vyloučení z družstva ve smyslu Stanov SBD „Mír“ Teplice 
dle čl. 23 odst. 2 pro neplnění povinností uvedených v čl. 13 písm. C) a d).  
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K bodu 4 
u s n e s e n í   č.  29/2020 
představenstvo  
VZALO NA VĚDOMÍ 
že bylo uzavřeno 25 smluv o převodu družstevních podílů dle čl. 17-18 Stanov SBD Mír Teplice  
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K bodu 5 
u s n e s e n í   č.  30/2020 
představenstvo 
VZALO NA VĚDOMÍ 
udělení souhlasu družstva k podnájmu bytu (části) a garáže 182 členům družstva dle čl. 43 odst. 1 
Stanov SBD Mír Teplice  
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K bodu 6 
u s n e s e n í   č.  31/2020 



představenstvo 
PROJEDNALO 
postup ohledně neproplacené směnky Arca Investments, a.s., 
NEVEŘEJNÁ ČÁST 
 
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
 
ROZHODLO 
o pověření předsedy představenstva jednat nadále v této věci s NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC 
NEVEŘEJNÉ ČÁSTI. 
 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 7 
u s n e s e n í   č.  32/2020 
představenstvo 
VZALO NA VĚDOMÍ 
obsah zápisu ze schůze ekonomické komise z 22.7.2020 
 
PROJEDNALO 
návrh EK z 22.7.2020 – po konečném vyčíslení zůstatku na účtu 32471 (úroky) převést tento zůstatek 
do DZO objektu 502 jako mimořádnou tvorbu DZO 
ROZHODLO 
o převodu tohoto zůstatku do DZO obj. 502. 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
 
PROJEDNALO 
návrh EK z 22.7.2020 – zůstatek na účtu 32471 (úroky u dr.b.j.) převést do DZO objektu 507 (dr.b.j.) 
jako mimořádnou tvorbu DZO (dr.b.j.) – zůstatek vypočítat poměrem k výši podílu na úvěru vlastníka 
jednotky č. 507/0741. Podíl vlastníka na zůstatku převést do DZO evidované u této jednotky. Podat 
návrh na vklad do KN – výmaz zástavního práva. 
ROZHODLO 
o převodu tohoto zůstatku do DZO obj. 507 a podíl vlastníka na zůstatku převést do DZO této 
jednotky a podat návrh na vklad do KN na výmaz zástavního práva. 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
 
PROJEDNALO 
návrh EK z 22.7.2020 - S platností od 1.10.2020 vyjmout z měsíčních předpisů nájemného objektu 310 
splátku vnitrodružstevní půjčky (P1, P5) včetně náhrady ztráty na úrocích. 
ROZHODLO 
o vyjmutí splátky vnitrodružstevní půjčky z měsíčních předpisů objektu 310 s platností od 1.10.2020. 
 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 8 
u s n e s e n í   č.  33/2020 
představenstvo 



ROZHODLO 
pro zpracování cenových nabídek na akci “Doregulace otopné soustavy včetně revitalizace ventilů ÚT 
a výměny termostatických hlavic u bytového objektu č. 194 – Unčínská 1549-1552, Teplice“ obeslat 
tyto firmy: 
RONICA, s.r.o., Libušina 73, Teplice, IČ 25434861 
Megawatt s.r.o., Mírová 131/15, Dubí, IČ 28714113 
ESOX ETC s.r.o., Račín 50, Račín, IČ 26901595 
Petr Sim, Nádražní 144, Krupk,a IČ 86853406 
ULIMEX, spol. s.r.o., Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem-Klíše,  IČ 14864878 
Termi s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varndsdorf, IČ 25032640 
Techem, spol. s.r.o., Čsl. armády 1766/84, Most, IČ 49684370 
STANOVILO 
termín konání výběru zhotovitele výše uvedené akce na 5.10.2020 v 16,00 hod. Za představenstvo se 
výběru zhotovitele zúčastní pan Miroslav Němeček a pan Jiří Rubinstein a kontrolní komise určí svého 
zástupce dodatečně 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
 
ROZHODLO 
pro zpracování cenových nabídek na akci Rekonstrukce rozvodů elektro bytového objektu č. 507 – 
Antala Staška 1712-1713, Teplice obeslat tyto firmy: 
Emil SAKAŘ, 417 42 Jeníkov, IČ 42170478 
ERCÉ stavby s.r.o., Masarykova 239/153, Klíše, Ústí nad Labem, IČ 22792619 
Elektron Plus s.r.o., Mostecká 1487, 419 01, Duchcov, IČ 64651088  
TECHNICAL CZECH s.r.o., Náměstí Osvobození 29, Teplice–Hudcov, IČ 25480651  
Walter Schneider, Antala Staška 1708/5, Teplice, IČ 48314153 
Michal Nykodym, Jaroslava Průchy 2909/18, Most , IČ 06571611 
DYNOELEKTRO  s.r.o., Křižanov 46, Hrob, IČ 5924375 
Milan Pospíšil, B.Němcové 68/18, Dubí, IČ 47763337 
Elektromontáže Petr Šmidt, Kollárova 1811/10, Litoměřice, Předměstí, IČ 86738739 
STANOVILO 
termín konání výběru zhotovitele výše uvedené akce na 7.10.2020 v 15,30 hod. Za představenstvo se 
výběru zhotovitele zúčastní pan Miroslav Adámek a kontrolní komise určí svého zástupce dodatečně 
 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 9 
u s n e s e n í   č.  34/2020 
představenstvo 
PROJEDNALO 
návrh na opravu střechy nebo demolici garáže z důvodu poškozené střechy garáže u objektu 980 – 
Lipová 853/11, Teplice.  
SOUHLASILO  
s návrhem TÚ na vyklizení garáže a její následnou demolicí. Na vyklizení objektu garáže podaly 
nabídku 3 firmy, na opravu střechy garáže podaly nabídku 2 firmy, na likvidaci-demolici garáže podaly 
nabídku 4 firmy. 
 
ROZHODLO 
o vyklizení objektu garáže za 12 000,- Kč firmou Moša Josef a TÚ zažádá o povolení stavebního úřadu 
o odstranění stavby – demoliční výměr.  
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 10 
u s n e s e n í   č.  35/2020 
představenstvo 
PROJEDNALO 
žádost o pronájem části střechy nad prostorem Casina nájemce NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC 
NEVEŘEJNÉ ČÁSTI, bytem U Divadla 2992, Teplice – obj. 634. Žádost ze dne 5.8.2020 
s konstatováním, že dle vyjádření statika je terasa pochozí a návrhem na ohraničení mobilním 
plotem. Vstup na terasu by byl z důvodu vstupu oknem (nejsou dveře) řešen mobilními schůdky 
z bytu. Realizace by proběhla na vlastní náklady žadatele.  
ROZHODLO 
O zamítnutí žádosti NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI o pronájem části střechy. 
 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 11 
u s n e s e n í   č.  36/2020 
představenstvo 
PROJEDNALO 
žádost Jaroslava Šímy o udělení souhlasu s realizací maleb graffiti na zadních stěnách garáží Anger – 
obj. 116. Jedná se o stejného žadatele, jemuž družstvo již dříve udělilo souhlas malbou graffiti na 
základě Autorské smlouvy z 21.9.2017. 
 
ROZHODLO 
o udělení souhlasu s malbou graffiti. 
 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 12 
u s n e s e n í   č.  37/2020 
představenstvo 
PROJEDNALO 
žádost firmy To & Mi Vdf. spol. s r.o., Pražská 2951, 407 47 Varnsdorf v zastoupení pana Marka Szaba 
(na základě plné moci) o souhlas věcného břemene na p.p.k. 2101/5 v k.ú. Teplice – Trnovany pro 
vodovodní přípojku HDPR 63 v délce cca 16 m ukončenou na pozemku stavebníka ve vodoměrné 
šachtě a dále o souhlas se stavbou samoobslužné myčky na pozemku p.č. 2101/52, 2101/74 a 
2101/80 v k.ú. Teplice – Trnovany jako vlastníka sousedního pozemku.  
ROZHODLO 
o tom, že vedoucí TÚ osloví zástupce firmy s žádostí o dodání dalších podkladů, na jejichž základě by 
mohlo představenstvo rozhodnout o udělení souhlasu. 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 13 
u s n e s e n í   č.  38/2020 



představenstvo 
PROJEDNALO 
obsah Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na přeložku části plynovodu v ulici 
Libušina, na pozemku ve vlastnictví Družstva, p.č. 3589/9 v k.ú. Teplice, která souvisí se stavbou 
„Konverze parovodu v ulici Svojsíkova, Teplice“, plánované na rok 2021 
SOUHLASILO se zněním upravené Smlouvy 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 14 
u s n e s e n í   č.  39/2020 
představenstvo 
VZALO NA VĚDOMÍ 
obj. 406 – Kollárova 579, Krupka  
Počátkem měsíce srpna 2020 byla na objektu 406 – Kollárova 579, Krupka dokončena akce „Oprava 
bytového objektu“, jejímž předmětem byla náhrada šindelových nástaveb kontaktním zateplovacím 
systémem, odstranění stávající krycí vrstvy izolantu na severním štítu a zhotovení nové armovací 
vrstvy vč. Strukturované omítky a další navazující opravy. Celkové náklady akce činily částku 1 031 
323,- Kč vč. DPH, z toho inv. náklady činily 567 681,- Kč a neinv. náklady 463 642,- Kč Jednalo se o TZ.  
SOUHLASILO 
s návrhem EK - z DZO objektu 406 převést do fondu družstevní výstavby částku 537 154,42 Kč a ze 
statutárního fondu evidovaného o objektu 406 převést do FDV částku 30 526,58 Kč – financování 
investičních nákladů a neinvestiční náklady uhradit z DZO objektu.  
 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 15 
u s n e s e n í   č.  40/2020 
představenstvo 
VZALO NA VĚDOMÍ 
obj. 411 – Kollárova 598-602, Krupka  
Počátkem měsíce srpna 2020 byla na objektu 411 – Kollárova 598-602, Krupka dokončena akce 
„Oprava panelového domu bytového domu Kollárova 598-602, Krupka“, jejímž předmětem byla 
náhrada šindelových nástaveb kontaktním zateplovacím systémem, odstranění původní armovací 
vrstvy a zhotovení nových omítek na průčelí a štítu a další navazující opravy. Celkové náklady akce 
činily částku 3 709 871,- Kč vč. DPH, z toho inv. náklady činily 1 143 633,- Kč a neinv. náklady 
2 566 238,- Kč Jednalo se o TZ.  
SOUHLASILO 
s návrhem EK - z DZO objektu 411 převést do fondu družstevní výstavby (FDV) částku 1 052 053,25 Kč 
a ze statutárního fondu evidovaného o objektu 411 převést do FDV částku 91 579,75 Kč -  financování 
investičních nákladů a neinvestiční náklady uhradit z DZO objektu.  
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 16 
u s n e s e n í   č.  41/2020 



představenstvo 
VZALO NA VĚDOMÍ 
z přehledu o platbách nájemného k 31. 7. 2020 vyplývá, že k tomuto datu činilo dlužné nájemné 
1 695 511,- Kč, z toho bylo do 5. 8. 2020 zaplaceno 35 293,- Kč a 184 861,- Kč tvoří pohledávka za 
zemřelými individuálními členy družstva. 
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K bodu 17 
u s n e s e n í   č.  42/2020 
představenstvo 
VZALO NA VĚDOMÍ 
výsledek hospodaření nebytových středisek k 31. 7. 2020 je ve výši 3 776 tis. Kč. 
 
(pro porovnání VH nebytových středisek k 31.7.2019 byl 8 066 tis. Kč) 
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K bodu 18 
u s n e s e n í   č.  43/2020 
představenstvo 
ROZHODLO 
mimo jiné v souvislosti s usnesením vrchního soudu v Praze ze dne 26.7.2020 č.j. 6Cmo221/2018-231 
o tom, že zrušuje usnesení představenstva č. 1392/2020 z 25.6.2020 v části, ve které: (i) byly 
vyhlášeny volby členů představenstva pro volební období 2020-2025, (ii) byl stanoven termín pro 
přihlášení kandidátů na člena představenstva a termín konání voleb – shromáždění delegátů 
14.9.2020 od 17,30 hod., (iii) bylo svoláno shromáždění delegátů na den 14.9.2020 s programem 
v bodech 1. – 14.  
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 19 
u s n e s e n í   č.  44/2020 
představenstvo 
ROZHODLO 
mimo jiné v souvislosti s usnesením vrchního soudu v Praze ze dne 26.7.2020 č.j. 6Cmo221/2018-231 
o tom, že zrušuje usnesení představenstva č. 1392/2020 z 25.6.2020 v části, ve které: (i) byl pověřen 
řízením shromáždění delegátů dne 14.9.2020 NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI,  (ii) byli 
pověřeni skrutátoři sčítáním hlasů při hlasování na SD, a to jmenovitě: NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC 
NEVEŘEJNÉ ČÁSTI.  
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 20 
u s n e s e n í   č.  45/2020 
představenstvo 
PROJEDNALO 



vyhlášení voleb do kontrolní komise 
 
 
ROZHODLO 
z důvodu neplatnosti volby kontrolní komise v roce 2016 dle rozsudku č.j. 18Cm43/2016-185 ve 
spojení s usnesením vrchního soudu v Praze ze dne 26.7.2020 č.j. 6Cmo221/2018-231 o vyhlášení 
voleb do kontrolní komise, a to bezodkladně. 
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 21 
u s n e s e n í   č.  46/2020 
představenstvo 
SVOLÁVÁ 
Shromáždění delegátů na den 22.října 2020 od 17,00 hod. do Estrádního sálu Domu kultury 
v Teplicích s tímto programem: 

1. Zahájení, volba orgánů shromáždění delegátů, schválení pořadu programu jednání 
2. Zpráva o stavu družstva 
3. Projednání Výroční zprávy družstva za rok 2019 obsahující zprávu představenstva družstva o 

činnosti družstva a jeho hospodaření v roce 2019, řádnou účetní závěrku družstva za rok 2019 
a návrh představenstva družstva na vypořádání výsledku hospodaření družstva za rok 2019 

4. Zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky družstva za rok 2019 
5. Schválení řádné účetní závěrky družstva za rok 2019 
6. Rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření družstva za rok 2019 
7. Určení auditora družstva pro rok 2020 
8. Schválení rozpočtu na rok 2021 
9. Rozhodnutí o námitkách  

NEVEŘEJNÁ ČÁST 
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva 

10. Rozhodnutí o námitkách  
NEVEŘEJNÁ ČÁST 
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
proti rozhodnutí představenstva o jejím vyloučení z družstva 

11. Rozhodnutí o námitkách 
NEVEŘEJNÁ ČÁST 
KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
proti rozhodnutí představenstva o jejich vyloučení z družstva 

12. Představení kandidátů do kontrolní komise 
13. Volba všech členů kontrolní komise 
14. Závěr 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 22 



u s n e s e n í   č.  47/2020 
představenstvo 
VZALO NA VĚDOMÍ 
stížnost NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI na delegátku NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC 
NEVEŘEJNÉ ČÁSTI, že porušuje stanovy družstva a nedělá schůzi min. 1x ročně. 
NESOUHLASÍ 
s touto stížností 
POVĚŘILO 
pana Miroslava Adámka, aby písemně odpověděl NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI na 
jeho stížnost. 
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 23 
u s n e s e n í   č.  48/2020 
představenstvo 
VZALO NA VĚDOMÍ 
Pozvánku na shromáždění vlastníků jednotek dne 3.9.2020 v 13:30 hod. objektu č.p.2769, Vančurova 
ul., Teplice, s programem - založení Společenství vlastníků jednotek dle zákona č. 177/2018 Sb. 
ROZHODLO 
O účasti Jiřího Rubinsteina na tomto shromáždění vlastníků jednotek. 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 24 
u s n e s e n í   č.  49/2020 
představenstvo 
PROJEDNALO 
prodej družstevního vozidla BMW NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI  
SOUHLASILO  
s prodejem vozidla BMW NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI 
ROZHODLO 
o inzerování vozidla na portálu S-auto za cenu uvedenou znaleckým posudkem. Inzerováním byl 
pověřen pan Miroslav Adámek. 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 25 
u s n e s e n í   č.  50/2020 
představenstvo 
VZALO NA VĚDOMÍ 
pozvánku na 27.konferenci rady bytových družstev středočeské oblasti 8.9.2020 od 10:00 hod. 
 
ROZHODLO 



o přechodu ze středočeské rady SČMBD do severočeské rady SČMBD a na základě toho se z účasti na 
jednání 27. konference rady SČMBD pro středočeský kraj omluvit. 
POVĚŘILO 
pana Miroslava Němečka vyřízením této změny a zasláním omluvenky. 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 26  
Různé 
u s n e s e n í   č.  51/2020 
představenstvo 
ROZHODLO 
na žádost delegáta bytového objektu č. 306 NEVEŘEJNÁ ČÁST, KONEC NEVEŘEJNÉ ČÁSTI pro 
zpracování cenových nabídek na akci „Zasklení bytových lodžií bytového objektu č. 306 – Doubravická 
1664 , Teplice“  obeslat tyto firmy: 
 
KAVEO s.r.o., Sídliště 598, Krupka, IČ 24144207 
Petr Kerner, Novoveská 10/1206, Ústí nad Labem-Střekov, IČ 71691961 
ALUMISTR SE, U Výzkumu 603, Hrušovany u Brna, IČ 29290261 
KBS Lovosice s.r.o., Třebenická 482, Lovosice, IČ 25418564 
Balkony, s.r.o., Kutnohorská 37/23, Praha 10, IČ 03722651 (zaslat k rukám pí. Vlasty Kučerové) 
Balkon systém-montáže, s.r.o., Děpoltovice 119 , Děpoltovice, IČ 26352991 
DuoTech Trade s.r.o., Močidlanská 227, Kladno, IČ 03614107 
INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o., Ve žlíbku 1849/2a, Praha 9-Horní Počernice, IČ: 26206528 
 
STANOVILO 
termín konání výběru zhotovitele výše uvedené akce na 12.10.2020 v 15,30 hod. Za představenstvo 
se výběru zhotovitele zúčastní pan Jiří Rubinstein a Mgr. Milan Pokorný a kontrolní komise určí svého 
zástupce dodatečně 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Zapsala: Štěpánková Simona 
                27.8.2020 


