
1 – 2018  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 30.1.2018 v kanceláři družstva 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
 
Program jednání : 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2. různé 

 
 
Průběh jednání a přijatá opatření : 
1. Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek., trvá:  

a) Bod 1a min.záp. – věc pozemku 88/3  - SPÚ Pardubice zaslalo k podpisu smlouvu o věcném 
břemeni. Po podepsání bude smlouva zaslána zpět k vložení do KN. Zodpovídá p. Žižka, p. 
Seidlová do 2.2.2018 

b) Bod 1c min. záp. - Bártovi – ač byl Bártovými přislíben termín prohlídky bytu, k prohlídce 
nedošlo, Bártovi schůzku odvolali. Představenstvo žádost o odložení termínu neschvaluje. 
S tímto stavem bude dopisem seznámena HS 511 a představenstvo bude po samosprávě 
požadovat usnesení, zda se bude proti Bártovým pokračovat soudní cestou.  

c) S odkladem termínu schůzky zaslali Bártovi stížnost na úklid chodníku a dupání sousedů. 
Vzhledem k tomu, že stížnost na dupání sousedů podávali již ke správnímu řízení na Městský 
úřad, představenstvo nevidí důvod, proč se tímto opětovně zabývat. Úklid chodníku řeší 
domovní samosprávy, avšak vlastníkem chodníku je město. Je běžnou praxí, že v zimním 
období se chůze přizpůsobuje možnému horšímu stavu chodníku či vozovky, neboť horší 
schůdnost je možné předvídat. 

d) Bod 1d min. záp. – stížnost na p. Žabu – na základě kontroly v bytě p. Žaby vykonané dne 
15.1.2018 byl p. Žaba opětovně pozván na jednání představenstva. Při kontrole bytu bylo 
zjištěno, že byt není řádně udržován ani přes dohodu, která byla sjednána na minulém jednání 
představenstva, kočky nebyly vykastrovány a bylo jich v bytě více, než bylo domluveno. 
Nefunkční lednice ze společných prostor také nebyla vyklizena. Tento stav však p. Žaba do 
dnešního jednání představenstva ještě částečně napravil, dvě kočky, které si hodlá ponechat 
byly vykastrovány, další dvě by si v nejbližší době měli převzít noví majitelé. Lednice byla též 
odvezena. Vzhledem k tomu, že část požadovaných úkolů bylo splněno, je k odstranění 
dalších vad v bytě (rozbité okno, nefunkční ventily SV a TV,…) stanoven termín odstranění 
do 15.3.2018. Průběžné kontroly bude provádět vchodový důvěrník p. Švejdová. 

2. Různé. 
a) Představenstvo bere na vědomí ukončení smlouvy o správě s SVJ 520 
b) Představenstvo schvaluje podnájemní smlouvu mezi p. Hrdinou K. a p. Vodákovou M. čp. 

820 
c) Představenstvo schvaluje žádost o povolení rekonstrukce v bytě p. Lorence, čp. 812 
d) Zpracování rozpočtu družstva na rok 2018 zajistí p. Suchomel a p. Kořenská do 27.2.2018 
e) Představenstvo rozhodlo o novém tisku domovního řádu s možností reklam. P. Seidlová 

poptá možné zájemce o reklamu. Velikost reklam bude cca ve třech velikostech. Do 
27.2.2018. 

 
Příští schůze se bude konat 27.2.2018 
se zápisem se seznámila p. Kořenská    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
v Letohradě 31.1.2018 



 

 
 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 27.2.2018 v kanceláři SBD Letohrad v 15:00 hod. 
 
Program jednání bude vyplývat ze zápisu z minulé schůze. Další body jednání dle potřeby a požadavků 
družstevníků. 
 
V Letohradě dne 31.1.2018 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


