
5 – 2019  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 21.5.2019 v kanceláři družstva 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
 
Program jednání : 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2. 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  - byl proveden zápis věcného břemene do KN. Firma 

GridServeces předložila kupní smlouvu na plynovou přípojku za cenu 24.446,- Kč. Tato KS 
byla za SBD podepsána. Nyní bude zaslána k podpisu firmě GridServices. Za dokončení celé 
transakce (podepsání smlouvy a převod finanční částky) zodpovídá p. Seidlová do 25.6.2019 

b) Bod 1b min. záp. - zřízení práva přístupu k domu v Lukavici HS 523/524 – obec Lukavice 
akceptuje naši žádost a je ochotna bezplatně převzít do svého vlastnictví část pozemku 413/1 
a část pozemku 449/2 v rozsahu vyznačeném v příloze zaslaného dopisu ze dne 24.4.2019 
(cesta bez chodníku a vjezdů ke garážím), a to za předpokladu, že dojde k opravě části 
komunikace (viz příloha) a žadatelé uhradí náklady spojené s vyhotovením GP, sepsáním 
darovací smlouvy a vkladu do KN. Toto rozhodnutí představenstva vychází ze zápisů ze 
schůzí domovních samospráv ze dne 25.2.2019 (společná schůze HS 523 a 524), 26.4.2019 
(HS 523) a 7.5.2019 (HS 524). Bude připravena odpověď pro Obec Lukavice s požadavky HS 
523 a 524 ohledně převodu cesty. Zajistí p. Seidlová do 31.5.2019 

c) Bod 1c min. záp. – T-Mobile a VAK Jablonné n. O. dohodli změnu umístění antény a VAK 
J.n.O. akceptoval navrženou výši nájemného 20.000,- Kč ročně. Smlouva o umístění zařízení 
byla ze strany SBD podepsána a bude předána k podpisu VAKu. Platnost smlouvy je od 
1.5.2019. Vystavení faktury zajistí p. Kořenská 

d) Bod 1e min.záp. – Pozvánky na SD byly v termínu rozeslány, pozváno bylo 29 delegátů. 
Návrh pracovních komisí pro SD:        
 řídící schůze p. Gregor       
 zapisovatelka p. Seidlová        
 návrhová: p. Hrubý, p. Žižka a p. Šilarová     
 mandátová: p. Maixner, p. Šeda a p. Ulrich      
 volební: p. Kořenská, p. Buryška a p. Lána      
 ověřovatelé zápisu budou vybráni přímo na SD                    
Pro správný průběh voleb budou připraveny mandátní lístky a kandidátní listiny. Zajistí p. 
Seidlová 

e) Bod 3 min.záp. – p. Bártovi byla zaslána pozvánka na SD. Dnes byla družstvu doručena 
omluvenka p. Bárty, že se pro nemoc nemůže jednání SD zúčastnit. Paní advokátkou byl (e-
mailem) upozorněn, že je možné, aby na SD vyslal svého zástupce, který se prokáže plnou 
mocí. 

f) Bod 6a min.záp. – Rýznarovi předložili zpracovanou projektovou dokumentaci na zřízení 
plynové přípojky do bytu. 

2. Různé: 
a) Představenstvo bere na vědomí žádosti o převod bytu do OV p. Hubálek, p. Krsková 
b) Představenstvo schvaluje žádost o povolení rekonstrukce p. Duspivová 

 
 
Příští schůze se bude konat 25.6.2019 
 
 



 
 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 22.5.2019 

 

 

 

 

 
 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Romana Suchomela svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 25.6.2019 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 22.5.2019 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


