
4 – 2019  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 23.4.2019 v kanceláři družstva 
 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
 
Program jednání : 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2. požadavek p. Hucek 
3. pozvánka na SD 
4. doplnění stanov 
5. HS 511 
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  - smlouva je podepsána a vložena k zápisu do KN 

dne 17.4.2019. Až bude proveden zápis do KN, bude následovat odkup plynové přípojky. 
Přípravu smlouvy zajistí p. Žižka a p. Seidlová do 21.5.2019 

b) Bod 1b min. záp. - zřízení práva přístupu k domu v Lukavici HS 523/524 – dne 16.4. 2019 
projednalo zastupitelstvo obce Lukavice naši žádost.  

c) Bod 1e min. záp. – T-Mobile nesouhlasí s navrženým místem umístění antény VAK Jablonné 
n. O. Probíhá domluva, kam bude tedy anténa umístěna, aby došlo ze strany TM ke 
schválení. P. Seidlová do 30.4.2019 zjistí, zda došlo k dohodě. 

d) Bod 2 min.záp. – advokátka Nedoma se potvrdila účast na SD. Nemůže však ověřit změnu 
stanov a směrnic, proto byla o spolupráci požádána notářka Suchodolová. Oběma bude 
zaslána pozvánka na SD. Zajistí p. Seidlová do 23.5.2019 

e) Bod 3 min.záp. – dopis a podklady pro konání SD byly zaslány na samosprávy. Pozvánka na 
SD bude jednotlivým delegátům zaslána do 2.5.2019. 

f) Bod 4 min.záp. – půjčka HS 533 byla zrealizována, poplatek převeden na účet SBD 
2. Pan Hucek přednesl představenstvu další požadavek. Představenstvo opětovně potvrzuje přístup 

k domu čp. 289 po příjezdové cestě stejně jako v dopise z dubna 2017. Aby byl zajištěn „právní“ 
přístup, proto byla oslovena obec, zda bude ochotna převzít tuto cestu do vlastnictví. Na obecní 
cestě nemusí vznikat věcná břemena přístupu. Obec na svém zasedání schválila převod cesty do 
svého vlastnictví za podmínek, že bude vytyčena GP a bude provedena oprava propadlého místa 
na vozovce. Opravu je možné domluvit s firmou, která teď v obci provádí práce na kanalizaci. 
Náklady budou hrazeny z HS. Panu Huckovi bude odpovězeno dopisem, že představenstvo 
neschvaluje účast na jejich schůzi 25.4. tak jak požadoval. Vše k jednání je v kompetenci domovní 
samosprávy. Dosavadní postup představenstva je správný. Pokud se DS nedohodne, poté je 
možná účast představenstva. 

3. Po dohodě s paní advokátkou bude panu Bártovi zaslán dopis s pozvánkou na SD a citací čl. 65, 
odst. 14 stanov. Zajistí p. Seidlová do 24.4.2019 

4. Představenstvo schvaluje navržené doplnění čl. 83, odst. 2, bodu k) stanov o větu: „Jedná se 

pouze o členy z okruhu působnosti konkrétní samosprávy, nikoliv o členy z jiné samosprávy.“ 

Toto doplnění bude předloženo ke schválení na SD 

5. HS 511 předložilo představenstvu návrh na odměny důvěrníkům ve výši 350,- Kč/měsíc za 
předpokladu, že bude na SD schválena příslušná směrnice, která toto upravuje. Pokud dojde ke 
schválení, bude HS upraven předpis plateb v rozpisu nájemného a doplní se o kolonku odměny 
funkcionářům. Zajistí p. Seidlová do 1.6.2019 
 
 
 



 
 
 

6. Různé:   
a) Představenstvo schvaluje stavební úpravy Rýznarovi D.D. za obvyklých podmínek 
b) Představenstvo schvaluje podnájem mezi p. Červinkovou a p. Šilarovou 
c) Představenstvo bere na vědomí žádosti o převod bytu do OV p. Červinka a p. Chotěnovský. 
d) Představenstvo bere na vědomí převod družstevního podílu Krskovi. 

 
 
Příští schůze se bude konat 21.5.2019 
 
 
 
 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 24.4.2019 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 21.5.2019 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 24.4.2019 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


