
2 – 2018  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

Dne 27.2.2018 v kanceláři družstva 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
 
Program jednání : 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2. návrh na úpravu stanov 
3. 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  - smlouva o zřízení věcného břemene je vložena na 
katastru, čekáme na zápis do KN. Následně budou vyzvány plynárny k předložení postupu 
při odkupu plynové přípojky. Zodpovídá p. Žižka do 27.3.2018 

b) Bod 1c min. záp. - Bártovi –HS 511 předložilo usnesení ze schůze domovní samosprávy 
s rozhodnutím o předání sporu s Bártovými právníkům. P. Seidlová osloví právní kancelář ke 
stanovení dalšího postupu. Termín do 15.3. domovní samospráva si schválila finanční krytí 
akce z FO HS 511. 

c) Bod 1d min.záp. – p. Žaba – trvá, zajistí p. Seidlová a p. Švejdová do 27.3.2018 
d) Bod 2d min.záp. – rozpočet družstva – předseda předložil představenstvu rozpočet na rok 

2018 ve výši 748 tis. Kč, který představenstvo schvaluje. 
e) Bod 2e min. zápisu – p. Seidlová poptá další firmy dle řemesel s cílem zaplnit celou plochu 

kolem domovního řádu. Reklama bude platná po dobu tří let, náklady na výrobu cca 40 ks 
zjistí p. Suchomel. Do 27.3.2018 

2. Představenstvo schválilo návrh předsedy na snížení členů představenstva na 5 členů, což 
představuje změnu stanov. S tímto návrhem, spolu s výzvou na návrhy kandidátů do nového 
představenstva budou obeznámeny domovní samosprávy pro přípravu Shromáždění delegátů. 

3. Různé: a) představenstvo bere na vědomí smlouvu o převodu družstevního podílu mezi p. 
Čadou a p. Naglovou 

b)  představenstvo schvaluje podnájem mezi p. Naglovou a p. Rolfem 
c)  představenstvo schvaluje žádosti o povolení rekonstrukce bytu p. Musilová, p. 
Stráník, p. Lipenská 
d)  představenstvo ukládá p. Seidlové vypracovat soupis podnájemních smluv 
evidovaných družstvem, který bude předán jednotlivým HS ke kontrole. Do 27.3.2018 

 
 
Příští schůze se bude konat 27.3.2018 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 28.2.2018 

 

 
 
 
 
 
 



 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 27.3.2018 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 28.3.2018 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


