
Zápis č. 2019M06 
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 27.6.2019 v kanceláři družstva 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
 
Program jednání : 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2. p. Hucek 
3. HS 511 
4. 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  - Kupní smlouva na plynovou přípojku byla 

podepsána i ze strany GridServicesu, nyní čekáme na proplacení. Dle smlouvy je 
smlouva splatná do 90 dní od podepsání smlouvy. Kontrolu zda byla kupní cena uhrazena 
zajistí p. Seidlová do 10.9.2019 

b) Bod 1b min. záp. - K jednání byl písemně přizván p. Hucek, který písemně žádal minulé 
představenstvo o právní zajištění přístupu ke svým nemovitostem na pozem. parcelách č. 
312, 449/2, 377 a 378. Minulé představenstvo projednávalo jeho požadavek na své schůzi 
dne 10.10.2018. Pan Gregor seznámil p. Hucka s plánem představenstvem uvažovaného 
řešení. Navrhl p. Huckovi, že přístup k jeho garážím na parcelách č. 377 a 378 (stejně tak 
jako ke garážím ostatních uživatelů) bude zajištěn převodem do jeho vlastnictví za 
náklady, které SBD bude muset vynaložit na tento převod. V případě pana Hucka se 
jedná o části pozemkové parcely č. 413/1 o výměře 12 a 17 metrů čtverečních, 
vytýčených novým GP, navazujících na nově vytyčovanou komunikaci, která má v 
budoucnu sloužit k přístupu k bytům na parcele č. 312 a pozemkům p. č. 449/2 a 449/3 
Lukavice. Tato situace nastane po zamýšleném převodu nově vytyčované komunikace do 
vlastnictví obce.  
Uvedená komunikace má sloužit obci Lukavice k požadovanému přístupu na pozem. 
parcelu č.2077/2 a následně k přístupu k její nemovitosti na pozem. parcele č. 414. Návrh 
na výše uvedený převod vlastnictví vznesl p. Gregor s podmínkou, že p. Hucek bude 
souhlasit s převodem do vlastnictví obce nově zaměřené části pozem. parcely č. 449/2 o 
výměře 156 metrů čtverečních, na které má pan Hucek spoluvlastnický podíl. Pan Hucek 
podmínil svůj souhlas s tímto návrhem pod podmínkou, že bude nově zřízeno věcné 
břemeno se služebností ve prospěch vlastníků a nájemníků bytových jednotek v domě čp. 
289 k části pozemkové parcely č. 413/1 v rozsahu cca 50 procent výměry asfaltové plochy 
mezi byt. domy čp. 289 a 175 sloužící v současné době oběma bytovým domům k 
technické obsluze a k parkování jejich osobních vozidel. 
Dále pan Hucek vznesl požadavek, aby vlastníkům a nájemníkům byt. domu čp. 289 byla 
právně zajištěna možnost čerpat pro své potřeby vodu ze studny na parcele č. 413/1 a po 
odpojení septiku užívat tento jako retenční nádrž pro jímání srážkové vody, která je 
současné době přiváděna do tohoto septiku.  
Dále pan Hucek upozornil nové představenstvo SBD, že na parcele č. 413/1 probíhají 
zbytečně rozsáhlé a náročné stavební práce.  
Po projednání požadavků pana Hucka představenstvo rozhodlo, že na jednání 
představenstva, které se bude konat 10.9.2019 budou na 15:00 hod. pozváni členové HS 
523. Na 16:00 hod. bude pozván také p. Hucek.  
Na základě vyslechnutí obou stran následně představenstvo rozhodne o převodech a 
případném rozdělení dotčených pozemků popřípadě též o případném zřízení věcného 
břemene.  
Po dořešení celého případu budou vyřízeny žádosti členů HS 523 o převod bytů do OV. 

c) Bod 1c min. záp. –smlouva s firmou VAK J.n.O. o umístění antény byla podepsána i ze 
strany VAKu, byla vystavena faktury za část I. pol. 2019. VAK bude vyzván k vrácení klíčů 
a předání p. Maixnerovi. Napsat mail p. Vávrovi s upozorněním. Zajistí Seidlová do 
1.7.2019 

d) Bod 1e min. záp. – p. Bárta – věc předána advokátce. 



2. Zřízení nuceného správce na HS 511. Vzhledem k tomu, že na středisku HS 511 nedošlo 
k rozhodnutí a zvolení domovního důvěrníka, je rozhodnutím představenstva v souladu se 
stanovami a směrnicemi jmenován správce hospodářského střediska. Od 1.7.2019 je do 
funkce správce jmenována p. Seidlová. Vchodovými důvěrníky jsou p. Buryška, p. Šilarová a 
p. Hejlová. V souladu se směrnicí č. 24 je HS 511 navýšen předpis nájemného o částku 150,- 
Kč/byt/měsíc. 

3. Různé: 
a) Představenstvo bere na vědomí žádosti o převod bytu do OV – p. Falta, p. Karešová 
b) Představenstvo schvaluje žádosti o povolení rekonstrukce bytu – výměnu oken – p. 

Wendlová a p. Bárnet 
c) Představenstvo schvaluje smlouvu o podnájmu p. Gregor. 
d) Představenstvo navrhuje pro svá jednání tyto termíny: 10.9., 8.10., 12.11. a 4.12. Pokud 

nastane změna termínu, bude na ni upozorněno na webových stránkách družstva. 
 
Příští schůze se bude konat 10.9.2019 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 28.6.2019 
 
 
 
Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 10.9.2019 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 28.6.2019 
 
 
        Kamila Seidlová 

  

  


