
Zápis č.1/2023 
ze schůze představenstva konané dne 11.1. 2023, v 17,00 hodin v kanceláři SBD,  

Malostranská 434, Týn nad Vltavou,  www.sbdtyn.cz 

Přítomni: Klein P., Přindiš V., Bartoš J., Cihla J., Vančata M.,. Šesták P. 

Novotný V. Malý P. 

 

1.Představenstvo vzalo na vědomí tyto převody družstevního podílu : 

Komenského 728 b.č.27, Hlinecká 727 b.č.5 

 

2. Dluh na nájemném 

Výše dlužné částky na nájemném k 31.12.2022 činí 93.662,- Kč . Představenstvo projednalo  

a schválilo uveřejňování dlužných částek od dvou nezaplacených měsíčních plateb –   

Malostranská 442 b.č.5 ( bude zaslána poslední výzva k úhradě nájemného k 31.1.2023. 

Pokud nebude  akceptována bude podána žaloba k Okresnímu soudu v Českých Budějovicích 

na ukončení nájmu bytu a jeho vyklizení.). 

 

3. Představenstvo schválilo: 

-  placený  úklid společných prostor Hlinecká 700 

-  dlouhodobý pronájem nevyužívané sušárny na kancelář Hlinecká 702 

-  změnu pojistné smlouvy pod rámcovou smlouvu SČMBD 

 

4. Představenstvo projednalo: 

-  stížnost na sousedské soužití Malostranská 442 

-  plánované investice a opravy na domech SBD Týn 

-  stanovisko majitele invalidní plošiny a domovního důvěrníka Malostranská 434 

 

5. EBY – elektronická evidence bytů 

PŘIHLASTE SE  přes www.sbdtyn.cz , -veškeré informace o Vašem bytu a domu, stav 

fondu oprav, vyúčtování služeb, předpisy nájemného, zápisy a dokumenty, podnájmy a 

pronájmy, revize,… 

 

6. Opravy a údržba bytového fondu SBD   
- byly provedeny drobné opravy na topení, na elektrických zařízeních ve společných 

prostorách domů, opravy výtahů, seřízení oken 

- byla dokončena instalace čidel a světel Hlinecká 698, Hlinecká 726 

- kompletní rekonstrukce společných prostor Hlinecká 700 

- provedena deratizace Hlinecká 725, Malostranská 434-436 

 

7. Různé 

- představenstvo doporučuje, dle usnesení shromáždění delegátů, uspořádat domovní schůze  

- představenstvo vyzývá majitele bytů, kteří pronajímají své byty, aby tento pronájem     

nahlásili, dle platných stanov SBD Týn nad Vltavou 

- úřední hodiny pro veřejnost jsou: 

  pondělí od 8:00 - 12:00 a  14:00 – 17:00 hodin, 

  středa   od 8:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 hodin, ostatní dny pouze po telefonické dohodě 

 

Příští schůze představenstva se bude konat: 8. února 2023 

Zapsala: Marie Vránková 

 

http://www.sbdtyn.cz/

