
9 – 2018  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 6.11.2018 v kanceláři družstva 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
 
Program jednání : 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2. dotaz p. Hucek 
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  - byla podepsána dohoda o zrušení VB, která po 

podpisu ze strany SPÚ Pardubice bude vložena na KN . Zajistí p. Žižka, do 4.12.2018 
b) Bod 1b min. záp. – p. Žaba – protipožární páska ve vchodových dveřích do bytu nalepena, 

okno bude vyměněno do 2-3 týdnů (přislíbeno firmou Domett). Kontrolu zajistí p. Seidlová a 
p. Švejdová do 4.12.2018 

c) Bod 1c min. záp. – advokátní kancelář zaslala p. Bártovi další dopis s výzvou na určení 
termínu prohlídky bytu. 

d) Bod 1d min. záp. – ve věci úročení finančních prostředků budou osloveny první dvě banky 
s nejvyšším úročením. Prostředky se musí vypovědět včas dle stávající platné smlouvy a do 
20.11.2018 dojde k vyhodnocení nabízených úroků a určeno kam volné prostředky SBD 
vloží. Poptávku a výsledek VŘ již uskutečníme mezi J&T Bankou a Wüstenrot. Zajistí p. 
Suchomel a p. Seidlová do 4.12.2018 

e) Bod č. 4 min. záp. - „Všeobecné zásady hospodaření“ – čl. A2 – návrh na možnost úpravy – 
představenstvo se rozhodlo upřesnit text směrnice s cílem vyjmenovat bezpečné produkty 
finančních institucí s omezením výše investic pro různé typy investování. Návrh textu 
k odsouhlasení pro představenstvo zajistí p. Gregor do 4.12.2018 

f) Bod č. 5 min. záp. - předložená žádost vlastníků z čp. 289 v Lukavici o zřízení práva přístupu 
k domu – byla oslovena obec Lukavice k vyjádření, zda je ochotna převzít část pozemku jako 
místní komunikaci do své působnosti. 

2. Dotaz p. Hucka – odpověď na 7 otázek bude vypracována s předsedou domovní samosprávy p. 
Šantrůčkovou na základě usnesení členské schůze a pozvánky na ní. Zajistí p. Seidlová ve 
spolupráci s p. Šantrůčkovou do 10.11.2018 

3. Různé:  
a) Představenstvo schvaluje rekonstrukci v bytě p. Vicianové 
b) Představenstvo schvaluje umístění el. měření pro byt p. Červinkové K. 
c) Představenstvo schvaluje rekonstrukci koupelny a WC v bytě p. Hůlkové 
d) Představenstvo schvaluje zasklení lodžie (firma Alumistr) v bytě p. Nagla  
e) Představenstvo bere na vědomí žádosti o převod bytu do OV p. Hubálková, p. Mareš, p. 

Haupt a p. Horáková 
f) P. Seidlová zjistí na svazu podmínky převodu bytů do OV v souvislosti se změnami v roce 

2020 do 4.12.2018.  
 
Příští schůze se bude konat 4.12.2018 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 7.11.2018 



 

 
 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 4.12.2018 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 7.11.2018 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


