
8 – 2018  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 2.10.2018 v kanceláři družstva 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
 
Program jednání : 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2. upgrade 
3. info ČSOB 
4. Směrnice č. 29 
5. Žádost o zřízení přístupové cesty k čp. 289 v Lukavici 
6. 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 ještě nebyla ze strany SPÚ přepracována. Došlo ke změně osob 
oprávněných k podpisu ze strany SPÚ. Dalším požadavkem SPÚ je, že před vložením 
třístranné smlouvy na katastr bude zrušeno věcné břemeno z vložené dvoustranné smlouvy. 
Žádost na toto bylo SPÚ odeslána. Nyní čekáme na konání SPÚ. Zajistí p. Žižka, do 
6.11.2018 

b) Bod 1b min.záp. – p. Žaba stále nemá požární pásku ve vchodových dveřích nalepenou, 
výměna okna také doposud nebyla provedena. Bude zaslán další dopis s upozorněním na 
neplnění členských povinností. Kontrolu zajistí p. Švejdova a p. Seidlová do 6.11.2018 

c) Bod 1d min. záp. Bártovi – představenstvo rozhodlo o vyzvání advokátní kanceláře k napsání 
dalšího dopisu p. Bártovi s návrhem dalších termínů na prohlídku bytu. Znění dopisu pro 
notářku má v návrhu p. Gregor. Mail advokátce s návrhem dopisu pro p. Bártu zaslat do 
5.10.2018, zajistí p. Seidlová 

d) Bod 2 min. záp. - výběrové řízení na nové zúročení finančních prostředků – banky byly 
osloveny, počkáme na další zasedání ČNB v listopadu. Nejvýhodněji se k dnešnímu dni 
ukazuje J&T Banka s 1,2% p.a. na 3 měsíčním vkladu a 1,4% p.a. na ročním termínovaném 
vkladu 

2. Představenstvo schválilo nákup upgrade programu SWAN 2018 – GDPR + SPORO za cca 
17.000,- Kč, nakonec sjednána sleva a konečná cena 12644,- Kč včetně DPH. Paní Seidlová zjistí, 
kolik platí okolní družstva (Žamberk, Ústí nad Orlicí) roční poplatek za programové vybavení. 
Do 6.11.2018 

3. Představenstvo bere na vědomí informace ČSOB, že k 31.10.2018 ruší hotovostní pokladny na 
pobočkách. SBD bude skládat peníze u České spořitelny. 

4. Směrnice „Všeobecné zásady hospodaření“ – čl. A2 – návrh na možnost úpravy -  upřesnit 
možnosti investování. Členové představenstva obdrželi předmětnou směrnici od paní Seidlové a 
do příštího zasedání si připraví názor jakým směrem nadále investovat volné prostředky SBD. Je 
třeba problém řešit komplexně. Z:členové představenstva, T:6.11.2018 

5. Byla předložena žádost vlastníků z čp. 289 v Lukavici o zřízení práva přístupu k domu. 
Přístupová cesta je vedena v pozemku 413/1 ve vlastnictví SBD bez vyznačení cesty. Ačkoli je 
cesta přes pozemek běžně užívána, žadatelé nemůžou zřídit zástavní právo k bytům v plném 
rozsahu.  
V této věci budou osloveni všichni zúčastnění (vlastníci bytů, nájemníci i vlastníci garáží, kteří 
přístupovou cestu také využívají), aby si sjednali schůzi, na které se dohodnou na postupu, 
kterým by se přístup k domu právně vyřešil. SBD osloví p. Zářeckého s žádostí o navržení 
postupu a odhadem ceny. V souvislosti s touto věcí se k řízení přihlásil vlastník bytu z čp. 175, 
který chce být informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných jednání týkající se 
pozemku 413/1. 



6. Různé:  
a) Žádost p. Štrunce o převod podílu na pozemku p.č. 413/1 do vlastnictví. SBD bere na 

vědomí, bude řešeno po projednání a vyřešení bodu 5 dnešního zápisu. 
b) představenstvo se seznámilo s žádostí p. Vagaiové o převod bytu do OV. Převod 

nepovolujeme, není zaplacen poplatek. 
c) představenstvo bere na vědomí převod družstevního podílu mezi p. Kalouskem a p. 

Chotěnovským 
d)  představenstvo schvaluje žádost o povolení stavebních úprav v bytě p. Mikyskové, 

Spořilov za podmínek stanovených v odpovědi na žádost. 
e)  představenstvo schvaluje žádost o povolení stavebních úprav v bytě p. Kvapilové, Dolní 

Dobrouč za běžných podmínek. 
 
 
Příští schůze se bude konat 6.11.2018 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 3.10.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 6.11.2018 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 3.10.2018 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


