
2 – 2019  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 26.2.2019 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 předána na KN 

k zapsání. P. Kučerovi bude zaslána žádost o podpis třístranné smlouvy (ta byla SPÚ již 
připravena), aby bylo možné ji již vložit na katastr. Zodpovídá p. Seidlová a p. Žižka, do 
28.2.2019 

b) Bod 1e min. záp. – schválená směrnice č. 29 „Všeobecné zásady hospodaření“ bude 
připravena ke schválení SD. Bude zaslána spolu s dopisem na domovní samosprávy 
k seznámení. Zajistí p.Seidlová do 23.4.2019 včetně podkladů na SD 

c) Bod 1f min. záp. - zřízení práva přístupu k domu v Lukavici HS 523/524 – dne 22.2.2019 
proběhla schůze obou domovních samospráv i vlastníků garáží. Přítomní se dohodli na 
společném stanovisku, že SBD může oslovit Obec Lukavici s návrhem vytyčení a převodu 
přístupové cesty k domu čp. 289. Žádost o vyjádření Obce a případné podmínky převodu 
bude na Obec Lukavici zaslána nejpozději do 10.3.2019 Zajistí p. Seidlová. 

d) Bod 1g min.záp. – převody bytů do OV po roce 2020 – ke konzultaci bude oslovena 
organizace S.O.N. Problém byl konzultován s předsedou SBD Ústí nad Orlicí, kde tuto 
záležitost vzhledem k dlouhé době možnosti převodů neřeší.  Zajistí p. Maixner do 26.3.2019 

e) Bod 2 min.záp. – představenstvo rozhodlo, že nebude nadále rozvíjet možnost poskytování 
drobných půjček členům družstva. Znovuotevření tohoto návrhu bude ale možné s nově 
zvoleným představenstvem. 

f) Bod 3 min.záp. HS 511 nezvolení domovního důvěrníka – proběhla konzultace s dřívějším 
důvěrníkem p.Buryškou, který našel řešení důvěrníků ve vchodech bez hlavního důvěrníka a 
to za úplatu. Představenstvo v současné době takto postupovat nemůže, a tak se rozhodlo 
požadavek  HS 511 akceptovat a dojde k revizi směrnice č. 28 o odměňování ve věci 
 odměňování členů domovních samospráv. Tím budou vyřešena i ostaní střediska, kde by do 
budoucna mohlo dojít k podobnému problému. Zajistí p. Gregor do 26.3.2019 

g) Bod 4 min.záp. – předsedou družstva byl představenstvu předložen návrh rozpočtu na rok 
2019. Představenstvo návrh rozpočtu ve výši 865 tis. Kč schválilo. 

h) Bod 5 min.záp. – plán inventarizací byl předložen a schválen 
2. Představenstvu byl předložen dopis p. Hucka z 17.2.2019. Panu Huckovi bude zaslána odpověď 

na základě schůze domovních samospráv dne 22.2.2019, které se p. Hucek nezúčastnil . Zajistí p. 
Seidlová do 5.3.2019 

3. Různé:  
a) představenstvu byla firmou VAK Jablonné n. O. předložena žádost o umístění antény pro 

odečet hlavních vodoměrů na střechu jednoho z našich domů. P. Seidlová prověří podmínky 
montáže – souhlas firmy T Mobile (p. Jursík) do 1.3.2019. Podmínky vlastní instalace zajistí 
do 26.3.2019 p. Suchomel a p. Maixner. 

b) Představenstvo bere na vědomí smlouvu o převodu dr.podílu mezi p. Zavadským a p. 
Mackem. 

c) Představenstvo schvaluje žádosti o povolení rekonstrukce p. Fetting, p. Marek a p. Adamec 
 
 

Příští schůze se bude konat 26.3.2019 



 
 
 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
v Letohradě 27.2.2019 

 

 
 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 26.3.2019 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 27.2.2019 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


