
1 – 2019  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 29.1.2019 v kanceláři družstva 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
 
Program jednání : 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2. návrh na poskytování finančních půjček členům 
3. HS 511 odstoupení domovního důvěrníka 
4. Rozpočet 
5. inventarizace 
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  - dohoda o zrušení VB, byla předána na KN 

k zapsání, respektive zrušení zapsaného věcného břemene. KN však zápis zamítl, neboť 
smlouva, kterou připravilo SPÚ Pardubice byla v čl. II nesprávně formulována a zrušení 
věcného břemene nemohlo být na jejím základě provedeno. Tato informace byla SPÚ 
předána již na začátku ledna, pracovnice SPÚ však na toto nereagovala. V minulém týdnu byl 
proto kontaktován ředitel SPÚ p. Kučera s žádostí o nápravu a urychlení celé věci. Za 
dořešení zodpovídá p. Žižka, do 26.2.2019 

b) Bod 1b min. záp. – p. Žaba – splněno 
c) Bod 1c min. záp. –Bártovi -  znovu oslovíme právničku, aby opět nabídla p. Bártovi několik 

termínů na umožnění prohlídky bytu. Zajistí do 31.1.2019 p. Seidlová 
d) Bod 1d min. záp. –finanční prostředky byly uloženy. 
e) Bod 1e min. záp. – představenstvo schvaluje směrnici č. 29 „Všeobecné zásady hospodaření“ 

dle předloženého návrhu 
f) Bod 1f 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. 
Vlastníci v Lukavici budou opětovně osloveni, aby se vyjádřili k návrhu, který jim byl zaslán. 
Zajistí p. Seidlová do 5.2.2019 

g) Bod 1g min.záp. – byl sestaven informační dopis k převodům bytů do OV. S jeho distribucí 
k jednotlivým nájemníků vyčkáme do 26.2.19, zda nedojde k vývoji legislativy. Informaci o 
případných změnách u SČMBD zajistí p. Seidlová do 26.2.2019 

2. Představenstvo projednávalo návrh p. Gregora na poskytování drobných půjček členům 
družstva. Členové představenstva si do příštího jednání připraví návrhy a připomínky. 

3. Předseda samosprávy HS 511 zaslal představenstvu dopis, kterým odstupuje z funkce domovního 
důvěrníka, bez toho, aby zajistil volbu nového. Domovní samosprávě bude zaslán dopis s výzvou 
ke svolání schůze a ustanovení nového předsedy a to nejpozději do konce února. Pokud ke 
zvolení domovního důvěrníka nedojde, vystavuje se samospráva možnosti, kdy bude ustanoven 
správce. Pro jednotlivé nájemníky je zde finanční dopad, kdy jim dle směrnice družstva bude 
zvýšena platba nájemného o 200,- Kč měsíčně na zajištění výkonu správce HS. Zajistí p. Seidlová 
do 31.1.2019 

4. Bude připraven návrh rozpočtu na rok 2019. Zajistí p. Suchomel a p. Kořenská do 26.2.2019 
5. Představenstvo vypracuje plán inventarizací na rok 2019. Zajistí p. Gregor do 26.2.2019 
6. Různé: 

a) Představenstvo schvaluje podnájem mezi p. Bednářem a p. Duškem a mezi p. Rambou a p. 
Cimflem 

b) Představenstvo bere na vědomí žádost p. Maršíka o převod bytu do OV 
 

 



 
Příští schůze se bude konat 26.2.2019 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 30.1.2019 

 

 
 
 
 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 26.2.2019 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 30.1.2019 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


