
4 – 2018  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 24.4.2018 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  - Podklady pro odkup plynové přípojky jsou z 80% 
připraveny. Zbytek bude předložen v týdnu od 30.4. do 4.5.2018. poté budou všechny 
podklady zaslány firmě GridServis p. Koptové, která odkup vyřizuje. Zodpovídá p. Žižka do 
22.5.2018 

b) Bod 1b min. záp. - Bártovi – převzali dopis od právní kanceláře, ale nereagovali na něj. 
Budou osloveni nájemníci vchodu čp. 665, zda zápach přetrvává, a bude připraven návrh na 
zrušení členství. Informace o dalším průběhu zajistí p. Seidlová do 22.5.2018 

c) Bod 1c min.záp. – p. Žaba – je dále kontrolován p. Švejdovou, závady ještě nebyly 
odstraněny. Po problému se zahořením v bytě bude p. Žabovi doporučeno, aby byt osadil 
požárním hlásičem, který by měl být namontován do chodby bytu. A dále bude panu Žabovi 
nařízeno opatřit dveře do bytu novou protipožární páskou. Zajistí p. Seidlová a p. Švejdová 
do 22.5.2018 

d) Bod 1d min záp. – aktualizace tisku domovního řádu – trvá, stále nemáme zaplněny všechny 
plochy volné pro reklamu (chybí 1 pole). Zajistí p. Seidlová do 22.5.2018 

e) Bod 1e min.záp. – podklady pro konání SD byly rozeslány samosprávám. Do 3.5.2018 budou 
jednotlivým delegátům rozeslány pozvánky na SD. Zajistí p. Seidlová do 3.5.2018 

f) Bod 1f min.záp. – přehled podnájmů byl rozeslán, vrácení do kanceláře do 30.4.2018. Zajistí 
p. Seidlová do 30.4.2018 

2. Různé: 
a) Představenstvo neschválilo podnájemní smlouvu mezi p. Procházkou a p. Kulhavým. 

Vzhledem k tomu, že už před předložením smlouvy došlo v domě k rušení klidu a poškození 
majetku, bude toto nejprve řešeno s p. Procházkou a teprve poté vydá samospráva 
rozhodnutí, zda podnájem schválí či ne. Zajistí p. Vencl do 22.5.2018 

 
 
 
Příští schůze se bude konat 22.5.2018 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 25.4.2018 

 

 
 
 
 
 
 



Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 22. 5. 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 25.4.2018 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


