
3 – 2018  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 27.3.2018 v kanceláři družstva 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
 
Program jednání : 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2.  
3.  

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

a) Bod 1a min.záp. – věc pozemku 88/3  - Vklad do KN proběhl. Začalo jednání s plynárnami, 
29.3.2018 proběhne první schůzka s technikem plynáren, kde bude domluven další postup. 
Zodpovídá p. Žižka do 24.4.2018 

b) Bod 1b min. záp. - Bártovi –s právní kanceláří byla podepsána smlouva o zastupování. Právní 
kancelář zaslala Bartovým dopis, se kterým bylo SBD seznámeno. Informativní komunikace 
PK s SBD probíhá před kancelář, předsedu a místopředsedu družstva. Informace o dalším 
průběhu zajistí p. Seidlová do 24.4.2018 

c) Bod 1c min.záp. – p. Žaba – je dále kontrolován p. Švejdovou, prozatím proběhlo pouze 
částečné plnění odstranění závad. Zajistí p. Seidlová a p. Švejdová do 24.4.2018 

d) Bod 1e min záp. – aktualizace tisku domovního řádu – náklady na výrobu činí á 100,- Kč na 
jeden, budou využity formou reklamy. Plochy jsou až na 1-2 pole zadány, v nejbližší době 
bude připravena konečná verze, předpokládaný výnos 15T Kč. Zajistí p. Seidlová do 
24.4.2018 

e) Bod 2 min.záp. – podklady pro konání SD jsou připraveny a budou rozeslány na jednotlivé 
samosprávy do 29.3.2018 (dopis domovním samosprávám, návrh pozvánky na domovní 
schůzi, tiskopis pro návrh kandidátů do představenstva a KK, přehled FO, plán oprav). 
Zajistí p. Seidlová 

f) Bod 3d min.záp. – přehled podnájmů bude rozeslán na jednotlivá HS spolu s podklady pro 
SD aby HS provedla kontrolu, vrácení do kanceláře bude stejné s podklady pro SD do 
30.4.2018. Zajistí p. Seidlová do 29.3.2018 

2. Různé: 
a) Představenstvo schvaluje podnájem mezi p. Míkovou a p. Moravcovou 
b) Představenstvo bere na vědomí žádost o převod bytu do OV p. Chobotská 
c) Představenstvo schvaluje žádost o povolení zasklení lodžie p. Kalous 

 
 
 
 
 
 
Příští schůze se bude konat 24.4.2018 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 28.3.2018 

 

 



 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 24.4.2018 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 

 


