
10 – 2018  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 4.12.2018 v kanceláři družstva 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
 
Program jednání : 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2. dopis 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  - dohoda o zrušení VB, byla vložena na KN . Na 

žádost SPÚ byla vyplněna nová žádost na zřízení VB a zkontrolován návrh třístranné 
smlouvy na zřízení VB. Vše bude zasláno na SPÚ ke kontrole a dořešení. Zajistí p. Žižka, do 
20.12.2018 

b) Bod 1b min. záp. – p. Žaba – trvá, okno zatím nebylo vyměněno. Kontrolu zajistí p. Seidlová 
a p. Švejdová do 20.12.2018 

c) Bod 1c min. záp. –p. Bárta na dopis s výzvou na určení termínu prohlídky bytu nereagoval. 
d) Bod 1d min. záp. –finanční prostředky budou uloženy do J&T Banky. Smlouvy o uložení byly 

podepsány, úročení 1,4 a 1,2 %. Zajistí p. Seidlová do 10.12.2018 
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 předložil p. Gregor. Představenstvo odsouhlasilo znění prvních pěti bodů 
návrhu. Šestý bod přijat nebyl. Konečné znění čl. A2 předloží p. Gregor do 29.1.2019 

f) Bod č. 5 min. záp. - předložená žádost vlastníků z čp. 289 v Lukavici o zřízení práva přístupu 
k domu – trvá, vlastníci ani nájemníci se k návrhu řešení které jim bylo zasláno nevyjádřili. 
Představenstvo tedy nemá pokyn, podle kterého by mělo dále postupovat. 

g) Bod 3f min.záp. – K převodům bytů do OV je třeba zaslat informaci nájemníkům, kde 
vyjmenujeme dosud známé skutečnosti, že převody bytů nekončí, ani po 31/12/2020, ale 
bude možné je převádět nadále. Na dotaz u SČMBD nám bylo řečeno, že expertní komise má 
za úkol odročit rozhodnutí vlády o placení daně z převodu nemovitostí u převáděných bytů. 
Zajistí p. Seidlova ve spolupráci s JUDr. Zippem do 29.1.2019 

2. Dopis p. Hucek – představenstvo a stavební technik SBD p. Žižka provedli kontrolu 
předložených dokumentů a stavební technik provedl i obhlídku opraveného komína na místě 
samém. Přijaté řešení domovní samosprávy je v pořádku. Samospráva opravu komína 
odsouhlasila čtyřmi hlasy. K bezdůvodnému obohacení jedné osoby nedošlo. Opakovaná stavba 
lešení k pozdější opravě komína by byla dražší variantou řešení. V souladu s organizačním řádem 
(čl. 6) postupovala samospráva tak, aby nedošlo k ohrožení majetku SBD, kdy dle čl. 33, odst. 3 
stanov družstva může členská schůze samosprávy z technických nebo estetických důvodů 
stanovit odchylná pravidla, upravující způsob provedení některých oprav nebo údržby bytů. Panu 
Huckovi bude na jeho dopisy v tomto smyslu odpovězeno do 20.12.2018, zajistí p. Seidlová a p 
Žižka 

3. Různé:  
a) představenstvo schvaluje podnájem mezi: P. Sysrovou a p. Hatoněm a mezi p. 

Zahradníkovou a p. Žerníčkem 
b) termíny jednání představenstva pro rok 2019. 29.1., 26.2., 26.3., 23.4., 21.5., 23.5. SD, 

25.6., 10.9., 15.10., 12.11. a 10.12. 
 
Příští schůze se bude konat 29.1.2019 
 



 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 5.12.2018 

 

 
 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 29.1.2019 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 5.12.2018 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


