
5 – 2018  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 22.5.2018 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  - všechny podklady byly zaslány firmě GridServis p. 
Koptové k uzavření smlouvy. Zodpovídá p. Žižka do 26.6.2018 

b) Bod 1b min. záp. - Bártovi – Byli osloveni nájemníci vchodu čp. 665, vyjádření 11 nájemníků bylo 
předloženo. Další postup byl stanoven advokátkou. Zajistí p. Seidlová do 30.5.2018 

c) Bod 1c min. záp. – p. Žaba – byt byl osazen hlásičem požáru. Protipožární páska ve dveřích zatím 
osazena není, páska zatím nebyla objednána. Kontrolu zajistí p. Švejdová a p. Seidlová do 26.6.2018 

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 26.6.2018 

e) Bod 1e min. záp. - Konání SD – na základě podnětu kontrolní komise byl změněn program SD. 
Oznámení o změně programu bylo zasláno delegátům a domovním důvěrníkům. Z důvodu 
nesouladu se stanovami družstva (nebyly by dodrženy zákonem stanovené termíny), rozhodlo 
představenstvo o zrušení konání SD dne 24.5.2018 a zároveň stanovilo nový termín konání na 
28.6.2018 v 15:00 hod. dále byly ustanoveny komise SD: mandátová – p. Maixner, p. Šeda a p. 
Kořenská, návrhová – p. Žižka, p. Hrubý a p. Šilarová. Řídícím schůze byl ustanoven p. Gregor, 
zapisovatelkou p. Seidlová a ověřovateli zápisu p. Vencl a p. Maixner ml. 

f) Bod 1f min.záp. – z kontroly podnájmů bylo zjištěno, že všechny podnájemní smlouvy jsou řádně 
aktualizované a v pořádku. 

g) Bod 2a min. záp. - Představenstvo schvaluje podnájem mezi p. Procházkou a p. Kulhavým na 
základě zprávy p. Vencla. 

2. Různé: 
a) Představenstvo schvaluje smlouvu o nájmu NP s p. Bernardovou. 
b) Představenstvo se seznámilo s nabídkou obce Dolní Dobrouč na odkoupení pozemků kolem 

bytových domů čp. 572. 573 a 574. Pokud nájemníci těchto domů vysloví svůj souhlas, bude 
zahájeno jednání o odkupu. 

c) Představenstvo zaevidovalo žádost p. Bárty na převod bytu do OV. Vzhledem k nesplnění všech 
náležitostí pro podání žádosti, bude p. Bártovi zaslán dopis s výzvou k doplnění. Do té doby 
představenstvo žádost odkládá. Zajistí p. Seidlová do 30.5.2018 

d) Žádost p. Náglová o povolení rekonstrukce bytového jádra – představenstvo schvaluje za splnění 
obvyklých podmínek 

e) Žádost Coufalovi o povolení zasklení lodžie - představenstvo schvaluje za splnění obvyklých 
podmínek 

f) Představenstvo navrhuje vyloučení p. Bárty z důvodu neplnění členských povinností. P. Seidlová 
zašle výboru samosprávy HS 511 žádost o vyjádření se k návrhu představenstva.  
p. Seidlová vyzve advokátku Nedoma, aby zaslala odpověď Bártovým s návrhem termínů prohlídky 
bytu: 4.6., 5.6., 7.6., 8.6., 11.6., 12.6., 13.6., 14.6., 15.6., 18.6., 19.6., 20.6., 21.6. a 22.6. vždy od 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 nebo 17 hod. 

 
Příští schůze se bude konat 26.6.2018 
 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
v Letohradě 23.5.2018 



 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 26.6.2018 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 23.5.2018 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


