
6 – 2018  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 26.6.2018 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  - z podnětu plynáren musíme uzavřít novou 

třístrannou smlouvu o zřízení věcného břemene – SBD – SPÚ – Gridservis. Smlouvu 
připraví SPÚ, po podpisu bude vložena na katastr a poté dojde k odkupu. Zodpovídá p. 
Žižka do 4.9.2018 

b) Bod 1c min. záp. – p. Žaba – stav trvá, protipožární páska ve dveřích zatím osazena není, 
okno p. Žaba doposud také nedal opravit. Upomeneme dopisem. Kontrolu zajistí p. 
Švejdová a p. Seidlová do 4.9.2018 

c) Bod 1d min záp. – domovní řád se tiskne a do 30.6.2018 bude předložen SBD. Následně na 
SD bude předán jednotlivým samosprávám a bude vyfakturováno inzerentům. Zajistí p. 
Seidlová do 4.9.2018 

d) Bod 2b min.záp. – nabídka odkupu pozemků v Dolní Dobrouči – Obec Dolní Dobrouč 
zatím nepředložila podmínky odkupu. 

e) Bod 2c min. záp. – p. Bárta zaslal poplatek za převod bytu do OV. Splnil tím náležitosti pro 
převod. Představenstvo počká na rozhodnutí SD a podle toho bude činit další kroky. Bude 
konzultováno s advokátkou. Představenstvo si schválilo mimořádnou schůzi po skončení 
jednání SD dne 28.5.2018 pro vyjasnění dalších kroků. 

f) Bod 2f min. záp. – výbor domovní samosprávy se vyjádřil k návrhu představenstva na 
vyloučení p. Bárty. Výbor nemá námitek a souhlasí s vyloučením.  

2. Různé: 
a) Představenstvo schvaluje smlouvu o právu k umístění a provedení stavby Pokládka datového 

vedení Dolní Dobrouč firmou Alberon 
b) Představenstvo bere na vědomí převod družstevního podílu mezi p. Míkouvou a p. Radovou 
c) Oznámení o prezentaci připravované revitalizace sídliště Spořilov – Dne 9.7. v 15:30 hod. 

proběhne na MěÚ Letohrad prezentace revitalizace sídliště Spořilov. Za SBD se zúčastní p. 
Žižka a p. Hrubý 

 
 
Příští schůze se bude konat 4.9.2018 
se zápisem seznámit p. Novotnou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 27.6.2018 

 

 
 
 
 
 



 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 4.9.2018 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 27.6.2018 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


