
3 – 2019  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 26.3.2019 v kanceláři družstva 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
Program jednání : 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2. kontakt p. Nedoma 
3. příprava dokumentů pro konání SD 
4. HS 533 
5. 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  - smlouva  o zřízení VB byla ze strany družstva dnes 

podepsána. Smlouva bude dále zaslána k podpisu na SPÚ a GridServis. Zodpovídá p. 
Seidlová do 27.3.2019 

b) Bod 1c min. záp. - zřízení práva přístupu k domu v Lukavici HS 523/524 – čekáme na 
zasedání zastupitelstva obce, které proběhne 16.4.2019. 

c) Bod 1d min. záp. – převody bytů do OV po roce 2020 – do programu jednání SD bude 
zařazen bod „Úprava převodu bytů do vlastnictví po 1.1.2021“ Představenstvo navrhuje, aby 
SD odsouhlasilo, že převody budou po 1.1.2021pokračovat stejně jako doposud. 

d) Bod 1f min. záp. úprava směrnice č. 28 o odměňování – pan Gregor zaslal členům 
představenstva text směrnice k připomínkování. Představenstvo odsouhlasilo předložený 
návrh bez dalších úprav a tato úprava bude předložena SD ke schválení Z: p.Seidlová, 
T:1.4.2019 

e) Bod 3a min. záp. – smlouva s VAK Jablonné n. O. o umístění antény pro odečet hlavních 
vodoměrů na střechu HS 539 byla zaslána na T-Mobile ke schválení. Čekáme na vyjádření T-
Mobile, pak bude dále jednáno s VAK Jablonné n.O. Z:p.Suchomel, T: 23.4.2019, urgence 
p.Seidlová T:31.3.2019 

2. Představenstvo se rozhodlo opětovně oslovit p. advokátku Nedoma a domluvit s ní další postup 
ve věci p. Bárty. Dále pozvat p. advokátku na jednání SD, aby ověřila změnu stanov a postup 
voleb. Zajistí p. Seidlová do 28.3.2019 

3. P. Seidlová odešle na domovní samosprávy dopis o konání SD s potřebnými dokumenty – 
kontrola delegátů, FO, plán oprav, návrh kandidátů do představenstva a KK, tiskopis zápisu za 
schůze DS, návrhy upravovaných směrnic a stanov, stanovisko k převodům bytů po roce 2020. 
Vše bude samosprávám zasláno do 1.4.2019. 

4. Představenstvo schválilo požadavek HS 533 o dočasné zapůjčení finančních prostředků na 
úhradu škod, které vznikly při stržení střechy domu vichřicí. HS zvýšilo příspěvek do FO z 650 
Kč na 2500 Kč na byt a měsíc. Výše požadované zápůjčky je 300.000,- Kč. Splátkový kalendář 
bude na 31 měsíců po 10.000,- Kč. Poplatek ve výši 10.000,- Kč bude stržen z FO střediska 
v účetním období 04/2019. Proúčtování zajistí p. Kořenská do 30.4.2019. 

5. Různé: 
a) Představenstvo bere na vědomí žádost o převod bytu do OV p. Adamec Karel 
b) představenstvo schvaluje výměnu oken p. Musilová 

 
Příští schůze se bude konat 23.4.2019 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
v Letohradě 27.3.2019 



 

 
 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 23.4.2019 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 27.3.2019 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


