
Stavební bytové družstvo "Mír" Teplice, IČ: 00035351, 
se sídlem Gagarinova 1558, 415 01 Teplice, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
pod sp. zn. DrXXVI 297 

 

Zápis  
z 33. schůze představenstva družstva  

konané dne 26. 5. 2022 od 16:00 hodin v zasedací místnosti v sídle družstva 
 

Evidence usnesení č. 541 – 569/2022 
 
 

Přítomni: Miroslav Němeček, Mgr. Lukáš Valenta, Mgr. Milan Pokorný, Ing. David Kočiš, Ing. Dagmar    
Košová, Miroslav Adámek, Ing. Tomáš Pytelka, Jiří Rubinstein, Mgr. Zdeněk Kettner 
Jiří Charvát - člen kontrolní komise 
 
Omluveni:  
 
Hosté:  Petra Vašíčková – vedoucí účetního oddělení – bod 14-17 

Bc. Renata Hetzeová – vedoucí oddělení nájemného – bod 18 
Andrea Kubíková – vedoucí technického oddělení – bod 19-30 

      
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  
9 hlasy v následujícím znění: 

         
1. Projednání zápisů ze schůzí představenstva a kontrola usnesení ze dne 28.4.2022 a 12.5.2022. Bylo 

vzato na vědomí, že usnesení č. 437/2022 (29.schůze) stále trvá.  
 

Blok organizačního oddělení 

2. Návrhy na udělení výstrah před vyloučením členů družstva a vyloučení z družstva 
3. Udělené výstrahy před vyloučením členů družstva a vyloučení z družstva 
4. Revokace usnesení o vyloučení - "ANONYMIZOVANÝ TEXT" 
5. Žádost o prominutí poplatku z prodlení z dluhu – "ANONYMIZOVANÝ TEXT" 
6. Revokace usnesení o vyloučení - "ANONYMIZOVANÝ TEXT" 
7. Žádost vyloučené členky družstva "ANONYMIZOVANÝ TEXT" o vyklizení a předání družstevního 

bytu v termínu do 31.12.2022  
8. Žádost vyloučeného člena družstva "ANONYMIZOVANÝ TEXT" o vyklizení a předání družstevního 

bytu v termínu do 31.8.2022 
9. Přehled podnájmů a převodů 
10. Žádost Legends Rock Café o prodloužení termínu na vyklizení nebytových prostor 
11. Zřízení pořadníků k uzavírání smluv na podnájem parkovacích míst a garáží pronajímaných 

družstvem 
12. Projednání žalob 
13. Projednání přípravy na nadcházející SD 

 
 

Blok účetního oddělení 

14. Dluhy nebytových prostor k 15.5.2022 

15. Informace o výsledku hospodaření nebytových středisek k 30.4.2022 

16. Objekt 174 – oprava střechy s technickým zhodnocením 

17. Objekt 518 – stanovisko k výměně dveří 



 
 

 

Blok oddělení nájemného 

18. Přehled dluhů na nájemném 
 
 

 Blok technického oddělení 

19. Objekt 104 – změna termínu realizace 

20. Objekt 518 – výběrové řízení výměna dveří 

21. Objekt 524 – výběrové řízení výměna rozvodů elektro ve společných prostorách 

22. Objekt 525 – výběrové řízení výměna rozvodů elektro ve společných prostorách 

23. Výběr dodavatele el.energie – rozšířené zadání 

24. Zpracování PD na opravy střech v roce 2023 - zadání 

25. Žádost firmy Mattisová -navýšení ceny úklidu 

26. Firmy Pohas, Tomatep, Foldová, JP Clean servis - navýšení ceny úklidu dle smluv 

27. Nabídka odkupu pozemků Gagarinova dle znaleckého posudku 

28. Zřízení VB k pozemku 1921/22, Teplice-Trnovany, Štúrova 

29. Přechod z firmy Müller a spol. s.r.o. na firmu Müller Teplice s.r.o. 

30. Objekt 610-výběrové řízení-vyregulování otopné soustavy II.kolo 

 
 

Jednotlivé body programu byly projednány a byla přijata k nim dále uvedená usnesení: 
 
 

- 1 - 
 
K bodu 1 
Představenstvo projednalo zápisy z předchozí 31. a 32. schůze představenstva ze dne 28.4.2022 a 12.5.2022, 
provedlo kontrolu usnesení a schválení zápisů.  Vzalo na vědomí, že usnesení  č.437/2022 (29.schůze) stále 
trvá. 
  
SCHVÁLILO 
obsah zápisů z předchozí 31. a 32. schůze dne 28.4.2022 a 12.5.2022. 
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 2 
u s n e s e n í   č. 541/2022 
Představenstvo 
 
DALO VÝSTRAHU 
před vyloučením z družstva ve smyslu Stanov SBD “Mír“ Teplice dle čl. 23 odst. 2 pro neplnění 
povinností vyplývajících z nájmu uvedených v čl. 13 písm. c), d) těmto členům družstva: 
 
"ANONYMIZOVANÝ TEXT" 
 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se ) 
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K bodu 3 
u s n e s e n í   č. 542/2022 
Představenstvo  
 
VZALO NA VĚDOMÍ 
Že nebyly navrženy žádné revokace výstrah před vyloučením členů družstva a vyloučení z družstva přijatých na  
31. schůzi představenstva dne 28.4.2022 
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K bodu 4 
u s n e s e n í   č. 543/2022 
Představenstvo  
 
PROJEDNALO 
Revokaci usnesení o vyloučení člena – "ANONYMIZOVANÝ TEXT" 
 
ROZHODLO 
O revokaci usnesení o vyloučení člena – "ANONYMIZOVANÝ TEXT" 
 
(hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se 1-Mgr. Pokorný) 
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K bodu 5 
u s n e s e n í   č. 544/2022 
Představenstvo  
 
PROJEDNALO 
Žádost o prominutí poplatku z prodlení z dluhu – "ANONYMIZOVANÝ TEXT" 
 
ROZHODLO 
Vyhovět žádosti o prominutí poplatku z prodlení z dluhu 
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 6 
u s n e s e n í   č. 545/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Revokaci usnesení o vyloučení člena – "ANONYMIZOVANÝ TEXT"  
 
ROZHODLO 
O revokaci usnesení o vyloučení člena – "ANONYMIZOVANÝ TEXT" 
 



 
 

 

(hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se 1-Mgr. Pokorný) 
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K bodu 7 
u s n e s e n í   č. 546/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Žádost vyloučené členky družstva "ANONYMIZOVANÝ TEXT" o vyklizení a předání družstevního bytu v termínu 
do 31.12.2022  
 
ROZHODLO 
Vyhovět žádosti "ANONYMIZOVANÝ TEXT" o předání družstevního bytu se změnou termínu do 30.9.2022  
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 8 
u s n e s e n í   č. 547/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Žádost vyloučeného člena družstva "ANONYMIZOVANÝ TEXT" o vyklizení a předání družstevního bytu 
v termínu do 31.8.2022  
 
ROZHODLO 
Vyhovět žádosti "ANONYMIZOVANÝ TEXT" o předání družstevního bytu v termínu do 31.8.2022  
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 9 
u s n e s e n í   č. 548/2022 
Představenstvo 
 
VZALO NA VĚDOMÍ 
1. že bylo uzavřeno 38 smluv o převodu družstevních podílů dle čl. 17-18 Stanov SBD Mír Teplice 

 
2. udělení 144 souhlasů družstva k podnájmu bytu (části) a garáže členům družstva dle čl. 43  
        odst. 1 Stanov SBD Mír Teplice 
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K bodu 10 
u s n e s e n í   č. 549/2022 
Představenstvo 



 
 

 

 
PROJEDNALO 
Žádost firmy Legends Rock Café o prodloužení termínu na vyklizení nebytových prostor v Alejní ul., Teplice 
do 15.7.2022 (na místo 30.6.2022) 
 
ROZHODLO 
Nevyhovět žádosti firmy Legends Rock Café, Teplice 
 
(hlasování vyhovět žádosti – pro 0, proti 4 - Adámek, Ing. Košová, Ing. Kočiš, Mgr. Kettner zdržel se 5 - Mgr. 
Valenta, Ing. Pytelka, Rubinstein, Němeček, Mgr. Pokorný) 
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K bodu 11 
u s n e s e n í   č. 550/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Návrh na zřízení pořadníků k uzavírání smluv na podnájem parkovacích míst a garáží pronajímaných 
družstvem. Bylo konstatováno, že pořadníky na podnájem parkovacích míst a garáží jsou zřízeny a že 
žadatelé jsou zařazováni do pořadníku dle časové posloupnosti na základě došlých žádostí 
 
ROZHODLO 
Zveřejňovat anonymizovanou verzi pořadníků na podnájem parkovacích míst a garáží na webu družstva 
s periodou aktualizace čtvrtletně dle podacích čísel žádostí 
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 12 
u s n e s e n í   č. 551/2022 
Představenstvo 
 

PROJEDNALO 
Pět předmětných žalob 68Cm156/2019, 68Cm43/2019, 68Cm90/2019, 68Cm63/2019 a 20Cm67/2019 
 
ROZHODLO 
Nechat zpracovat právní stanovisko na převzetí výše uvedených pěti žalob družstvem a proplacení nákladů 
vynaložených členem družstva v rámci těchto žalob při zohlednění aktuálního stavu výše uvedených žalob, na základě 
žádosti člena o převzetí sporů družstvem 
 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 13 
u s n e s e n í   č. 552/2022 
Představenstvo 
 



 
 

 

PROJEDNALO 
Přípravy na nadcházející Shromáždění delegátů konaného dne 8.6.2022 
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K bodu 14 
u s n e s e n í   č. 553/2022 
Představenstvo 
 
VZALO NA VĚDOMÍ 
Dluhy nebytových prostor k 15.5.2022 ve výši 443.476,- Kč 

 
- 15- 

 
K bodu 15 
u s n e s e n í   č. 554/2022 
Představenstvo 
 
VZALO NA VĚDOMÍ 
Výsledek hospodaření nebytových středisek k 30. 4. 2022, který činí  5.673.591,17 Kč 
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K bodu 16 
u s n e s e n í   č. 555/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Dokončení akce - Oprava střešního pláště u  objektu 174 – Palackého 1524-1526, Teplice 
 
ROZHODLO 
Ze statutárního fondu (SF) objektu 174 převést do fondu družstevní výstavby (FDV) částku 40.702,11 Kč a 
z dlouhodobé zálohy (DZO) objektu 174 převést do FDV 384.781,89 Kč k financování výše uvedené akce 
investičních nákladů. Neinvestiční náklady ve výši  1.444.604,-- Kč uhradit z DZO objektu 
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 17 
u s n e s e n í   č. 556/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 

Žádost objektu 518 – Palackého 2884-85, Teplice ohledně výměny bytových dveří 

 

ROZHODLO 



 
 

 

Vyhovět žádosti s ohledem na stav DZO a plánované opravy obj.518 za předpokladu, že nebude významně 
překročena cena 33 tis. Kč á dveře a objem plánovaných oprav  
 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 18 
u s n e s e n í   č. 557/2022 
Představenstvo 
 
VZALO NA VĚDOMÍ 
Dluhy z nájemného bytů a garáží, které činí k 30.4.2022 – 1.259.459,- Kč, z toho -125.074,- Kč tvoří 
pohledávka za zemřelými individuálními členy – nevyřízená dědická řízení 
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K bodu 19 
u s n e s e n í   č. 558/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Upravené znění smlouvy u objektu 104 - Přístavba třech výtahových šachet, Slovenská 2638, 2639, 2640, 
Teplice s termínem realizace akce v roce 2022 na základě usnesení členské schůze na objektu. 
 
  
ROZHODLO 
Schválit upravený návrh smlouvy o dílo dle požadavků členské schůze objektu 104, tedy 
s realizací v   roce 2022  
 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 20 
u s n e s e n í   č. 559/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Návrh technického oddělení ohledně výběrového řízení na akci - výměna vstupních dveří do bytových 
jednotek u objektu 518 – Palackého 2884 - 2885, Teplice 
 
ROZHODLO 
O realizaci akce a souhlasí s termínem výběru zhotovitele objektu 518 dne 20.6.2022 v 15,30 hod. 
 
Výběru zhotovitele se za představenstvo zúčastní tito členové: Adámek  
Za kontrolní komisi se zúčastní tito členové: Bc. Hadviga 
 
Termín pro podání nabídek výběrového řízení je stanoven do 17.6.2022 do 11,00 hod. 



 
 

 

 
SOUHLASÍ 
se zasláním poptávky zejména těmto firmám e-mailem s upozorněním na poptávku výběrového řízení včetně 
průvodního dopisu a s odkazem na stažení podkladů. TO bude týden před termínem podání nabídek 
telefonicky kontaktovat firmy s upozorněním na termín podání nabídek: 
• BOULIT s.r.o., Nová Farma 1863, 431 11, Jirkov 

• HT Dveře s.r.o., Brno  

• Severočeská Energetická s.r.o., Teplice  

• Čáslavské APOLO s.r.o., Čáslav 

• Sepos s.r.o. Most 

• Aspra, Duchcov 
 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 21 
u s n e s e n í   č. 560/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Návrh technického oddělení ohledně výběrového řízení na akci- rekonstrukce rozvodů elektro společných 
prostor u objektu 524 – Přítkovská 1609 – 1610, Teplice 
 
ROZHODLO 
O realizaci akce a souhlasí s termínem výběru zhotovitele objektu 524 dne 27.6.2022 v 15,30 hod. 
 
Výběru zhotovitele se za představenstvo zúčastní tito členové: Rubinstein 
Za kontrolní komisi se zúčastní tito členové: Charvát 
 
 
Termín pro podání nabídek výběrového řízení je stanoven do 24.6.2022 do 11,00 hod. 
 
SOUHLASÍ 
se zasláním poptávky zejména těmto firmám e-mailem s upozorněním na poptávku výběrového řízení včetně 
průvodního dopisu a s odkazem na stažení podkladů. TO bude týden před termínem podání nabídek 
telefonicky kontaktovat firmy s upozorněním na termín podání nabídek: 

Sakař, Duchcov Teplická 548/44, 41901 

Ercé stavby s.r.o., Ústí n/Labem Masarykova 239/153, 40001 

Just Miroslav, Krupka Revoluční 53, 41742 

Elektroreal s.r.o., Teplice Pražská 3227, 41501 

ROLLhaus-Vodnanský, Chlumec Chlumecká 410, 40339 

Vaníček elektro, Proboštov                                                      Levandulová 753, 41712 

Dynoelektro, Hrob Duchcovská 346, 41704 

ELREV s.r.o., Ústí n/Labem Přestanov 132, 40317 

Vild Karel, Ústí n/Labem Malé Březno 124, 40002 

Denk, Dubí-Mstišov U Dvojhradí 196, 41701 

Jurčík Zdeněk, Teplice U nemocnice 2199/9, 41501 

Elmak, Duchcov Teplická 411/27, 41901 



 
 

 

    
 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 22 
u s n e s e n í   č. 561/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Návrh technického oddělení ohledně výběrového řízení na akci- rekonstrukce rozvodů elektro společných 
prostor u objektu 525 – Přítkovská 1611 – 1612, Teplice 
 
ROZHODLO 
O realizaci akce a souhlasí s termínem výběru zhotovitele objektu 525 dne 22.6.2022 v 15,30 hod. 
 
Výběru zhotovitele se za představenstvo zúčastní tito členové: Ing. Pytelka 
Za kontrolní komisi se zúčastní tito členové: Ing. Šimůnský 
 
 
Termín pro podání nabídek výběrového řízení je stanoven do 21.6.2022 do 11,00 hod. 
 
SOUHLASÍ 
se zasláním poptávky zejména těmto firmám e-mailem s upozorněním na poptávku výběrového řízení včetně 
průvodního dopisu a s odkazem na stažení podkladů. TO bude týden před termínem podání nabídek 
telefonicky kontaktovat firmy s upozorněním na termín podání nabídek: 
    

Sakař, Duchcov Teplická 548/44, 41901 

Ercé stavby s.r.o., Ústí n/Labem Masarykova 239/153, 40001 

Just Miroslav, Krupka Revoluční 53, 41742 

Elektroreal s.r.o., Teplice Pražská 3227, 41501 

ROLLhaus-Vodnanský, Chlumec Chlumecká 410, 40339 

Vaníček elektro, Proboštov                                                      Levandulová 753, 41712 

Dynoelektro, Hrob Duchcovská 346, 41704 

ELREV s.r.o., Ústí n/Labem Přestanov 132, 40317 

Vild Karel, Ústí n/Labem Malé Březno 124, 40002 

Denk, Dubí-Mstišov U Dvojhradí 196, 41701 

Jurčík Zdeněk, Teplice U nemocnice 2199/9, 41501 

Elmak, Duchcov Teplická 411/27, 41901 

 
 

(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 23 
u s n e s e n í   č. 562/2022 
Představenstvo 



 
 

 

 
PROJEDNALO 
Návrh upravených podkladů dodaných technickým oddělením - zadání pro výběr zhotovitele na dodávku 

elektrické energie pro bytové objekty ve vlastnictví SBD “Mír“ Teplice a výkup přebytků do sítě z FVE    

ROZHODLO 
Schválit zadání s navrženými úpravami dle technického oddělení. Pověřit TO zpracováním cenových nabídek: 

• Dobu trvání smlouvy na 24 měsíců s fixací ceny na jeden rok  

• Dobu trvání smlouvy na 24 měsíců s fixací ceny na celou dobu trvání smlouvy  

 
Termín pro podání nabídek výběrového řízení je stanoven do 24.6.2022 do 11,00 hod s platností CN min.  
1 měsíc 
 
SOUHLASÍ 
se zasláním poptávky zejména těmto firmám e-mailem s upozorněním na poptávku výběrového řízení včetně 
průvodního dopisu a s odkazem na stažení podkladů. TO bude týden před termínem podání nabídek 
telefonicky kontaktovat firmy s upozorněním na termín podání nabídek: 
 
 
 

E.ON Energie a.s.                                                       
IČO: 25733591 

Pražská energetika, a.s.  
IČO 60193913 

ARMEX ENERGY a.s.                                
IčO. 27266141 

MND ENERGIE a.s.                           
IČO 28483006 

CENTROPOL ENERGY, a.s. 
IČO 25458302 

VEMEX Energie a.s.                                      
IČO 28903765 

Veolia Komodity ČR s.r.o.  
IČO 25846159 

SEVEN Energy s.r.o                                      
IČO 27876829 

ČEZ Prodej a.s.                         
IČO 45274649 

INNOGY ENERGIE s.r.o  IČO 
49903209 

ČEZ ESCO a.s.                                                 
IČO 03592880 

EP ENERGY TRADING a.s.  
IčO 27386643 

LAMA ENERGY a.s.                          
IČO 64086259 

 



 
 

 

 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 24 
u s n e s e n í   č. 563/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Návrh upravených podkladů dodaných technickým oddělením - zadání výběru zhotovitele na zpracování 
projektové dokumentace na opravy střech v roce 2023 
 
ROZHODLO 
Schválit zadání s navrženými úpravami dle technického oddělení 
Termín pro podání nabídek výběrového řízení je stanoven do 20.6.2022 do 11,00 hod. 
 
SOUHLASÍ 
se zasláním poptávky zejména těmto firmám e-mailem s upozorněním na poptávku výběrového řízení včetně 
průvodního dopisu a s odkazem na stažení podkladů. TO bude týden před termínem podání nabídek 
telefonicky kontaktovat firmy s upozorněním na termín podání nabídek: 
AWAL s.r.o. 
DEKPROJEKT s.r.o. 
Termo+holding a.s. 
JFH inženýring, s.r.o. 
PS Projekty  s.r.o., Revoluční 2876/5, 415 01, Teplice 

 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 25 
u s n e s e n í   č. 564/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Žádost paní Jany Mattisové o zvýšení ceny úklidových prací ze současných 128,-Kč/1 b.j./1 měsíc na  
135,- Kč bez DPH/1 b.j./1 měsíc s platností od 1.7.2022 
 
ROZHODLO 
Schválit žádost paní Jany Mattisové o zvýšení ceny úklidových prací ze současných 128,-Kč/1 b.j./1 měsíc na  
135,- Kč bez DPH/1 b.j./1 měsíc s platností od 1.7.2022 
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 26 
u s n e s e n í   č. 565/2022 
Představenstvo 
 
VZALO NA VĚDOMÍ 



 
 

 

Úpravy cen za úklidové služby u  firem Eva Foldová, POHAS s.r.o., TOMATEP s.r.o. a JP CLEAN SERVIS – správa 
nemovitostí s.r.o.. v souladu s čl.  čl. VI. uzavřených smluv a to s platností od 1.7.2022 (poprvé s fakturací 
služeb za červenec 2022).  
 
ROZHODLO 
Pověřit technické oddělení vyvolat jednání s výše uvedenými firmami ohledně úprav SoD týkající se inflační 
doložky. Navrhnout úklidovým firmám úpravu a připravit dodatky předmětných SoD. V případě nesouhlasu 
firem s novými dodatky pověřit TO přípravou podkladů pro výběr zhotovitele na úklidové služby  
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 27 
u s n e s e n í   č. 566/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Nabídku pana Kovanice na odkoupení částí pozemků p.č.2101/68 a 2101/71 kú. Teplice – Trnovany, 
v Gagarinově ulici jejichž je družstvo spoluvlastníkem za odhadní cenu dle přiloženého znaleckého posudku 
 
ROZHODLO 
Odložit rozhodnutí a pověřit technické oddělení zjištěním možných omezení s nakládáním 
s předmětnými pozemky (např. vedení inženýrských sítí) do příštího jednání představenstva 
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 28 
u s n e s e n í   č. 567/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Opětovně žádost firmy OMEXOM GA Energo s.r.o. ohledně VB, Štúrova ul., Teplice 
 
ROZHODLO 

1. Revokovat původní usnesení č. 532/2022 a přistoupit na cenu výpočtovou metodou dle vyhlášky 
441/2013 Sb. 

 
(hlasování – pro 3- Mgr. Valenta, Rubinstein, Němeček proti 2- Adámek, Ing. Kočiš, zdržel se 4- Ing. Košová, 
Mgr. Pokorný, Ing. Pytelka, Mgr. Kettner) 
 

2.  Revokovat původní usnesení č. 532/2022 a požadovat zpracování znaleckého posudku 
 

(hlasování – pro 6- Ing. Pytelka, Adámek, Ing. Košová, Mgr. Pokorný, Mgr. Kettner, Ing. Kočiš, proti 0,  
zdržel se 3- Mgr. Valenta, Němeček, Rubinstein) 
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K bodu 29 
u s n e s e n í   č. 568/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Oznámení firmy Müller a spol. s.r.o., Teplice o nahrazení této společnosti novou firmou Müller Teplice s.r.o., 
Teplice-IČO: 14420082 s platností od 1.6.2022, kdy nová firma převezme veškerá práva a povinnosti ze 
smluvních vztahů 
 
ROZHODLO 
O uzavření smlouvy s novou firmou Müller Teplice s.r.o., Teplice-IČO: 14420082 za stejných smluvních 
podmínek jako s firmou Müller a spol. s.r.o., Teplice vzhledem k nezbytnému zajištění odstraňování závad 
z revizí plynu 
 
(hlasování – pro 9, proti 0, zdržel se 0) 
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K bodu 30 
u s n e s e n í   č. 569/2022 
Představenstvo 
 
PROJEDNALO 
Návrh technického oddělení ohledně II. kola výběrového řízení na akci- Vyregulování otopné soustavy u objektu 

610 – Libušina 2355-56, Teplice 

ROZHODLO 
O realizaci akce a souhlasí s termínem výběru zhotovitele objektu 610 dne 29.6.2022 ve 14,00 hod. 
 
Výběru zhotovitele se za představenstvo zúčastní tito členové: Ing.Pytelka 
Za kontrolní komisi se zúčastní tito členové: Ing. Šimůnský 
 
Termín pro podání nabídek výběrového řízení je stanoven do 28.6.2022 do 11,00 hod. 
 
SOUHLASÍ 
se zasláním poptávky zejména těmto firmám e-mailem s upozorněním na poptávku výběrového řízení včetně 
průvodního dopisu a s odkazem na stažení podkladů. TO bude týden před termínem podání nabídek 
telefonicky kontaktovat firmy s upozorněním na termín podání nabídek:  
Ronica s.r.o.,Teplice, IČ: 25434861 
ESOX ETC s.r.o., Račín, IČ: 26901595  
Megawatt s.r.o., Dubí, IČ: 28714113 
Petr Sim, Krupka, IČ:48273147 
ULIMEX s.r.o., Ústí nad Labem, IČ: 14864878  
Termi s.r.o., Varnsdorf, IČ: 25032640 
Techem, Most IČ: 49684370 
Zdeněk Zítka, IČ: 13322249 
Adámek, Dubí, IČ:75273985 
 

Firma Ronica, která podala nabídku do I. kola bude oslovena technickým oddělením, zda prodlouží platnost 
nabídky do doby konání výběrového řízení II. kola. Pokud bude firma Ronica souhlasit, bude nabídka z I. kola 
zahrnuta do II. kola výběrového řízení. 



 
 

 

 
(hlasování – pro 8, proti 0, zdržel se 1-Ing. Pytelka) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zapsal: Bradáčová Šárka   dne: 26.5.2022 
 


