
7 – 2016  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 4.9.2018 v kanceláři družstva 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
 
Program jednání : 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2. zhodnocení finančních prostředků 
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  - třístranná smlouvu o zřízení věcného břemene – 

SBD – SPÚ – Gridservis byla připravena, ze strany SBD podepsána. Nyní bude smlouva 
zaslána k podpisu druhým stranám a poté vložena na katastr. Zaslání smluv k podpisu zajistí 
p. Žižka, poté vklad do KN p. Seidlová do 2.10.2018 

b) Bod 1b min.záp. – p. Žaba má požární pásku objednanou, výměna okna byla objednána p. 
Seidlovou u firmy Domett. Kontrolu zajistí p. Švejdova a p. Seidlová do 2.10.2018 

c) Bod 1c min. záp. – Domovní řády byly předány samosprávám. Za vložené reklamy je 
vyfakturováno a uhrazeno 11.500,-Kč (z celkových 14 tis.). Zbylé platby zaurguje p. Seidlová 
do 2.10.2018 

d) Bod 1e min. záp. Bártovi – řeší advokátní kancelář, momentálně čekáme na sdělení termínu 
prohlídky bytu od Bártových. Námi navržené termíny nebyly akceptovány 

e) Bod 2c min.záp. – p. Hrubý a p. Žižka se zúčastnili prezentace revitalizace sídliště Spořilov. 
Na tuto akci je již vydáno pravomocné stavební povolení 

2. Představenstvo schválilo uskutečnit výběrové řízení na nové zúročení finančních prostředků. 
Banky JT, ČSOB, UniCredit poptá p. Suchomel, Wüstenrot p. Seidlová, členové představenstva 
mohou poptat další bankovní ústavy. Představenstvo opětovně zamítlo uložení volných 
prostředků do podílových fondů, hypotéčních zástavních listů, akcií, dluhopisů atd. zodpovídají 
členové představenstva do 2.10.2018 

3. Různé: 
a) Představenstvo bere na vědomí rozhodnutí o stavebním povolení na akci Regenerace sídliště 

Spořilov – I. etapa.  
b) Představenstvo schvaluje žádosti o povolení rekonstrukce bytu – p. Radová a p. Červinková 
c) Představenstvo schvaluje podnájem mezi p. Jetmarovou a p. Torovou a mezi p. R|ambou a 

p. Lorencovou 
d) Představenstvo bere na vědomí žádosti o převod bytu do OV p. Matějíčková, p. Radová, p. 

Naglová a p Trnečková. U p. Trnečkové je podmínkou převodu, že do 11.9.2018 bude 
zaplacen poplatek. 

 
 
Příští schůze se bude konat 2.10.2018 
se zápisem seznámit p. Novotnou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 5.9.2018 

 

 
 



 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 2ů.10.2018 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 5.9.2018 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


