
2019 M 08  
Zápis z mimořádné schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 6.8.2019 v kanceláři družstva 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
 
Program jednání : 

1. Pozemky v Lukavici a jejich rozdělení  
 

Průběh jednání a přijatá opatření : 
1. schůze byla svolána na podnět samosprávy HS 523 jako reakce na minulou schůzi 

představenstva. 
1a) Zástupci HS 523 přednesli své stanovisko k zápisu z jednání představenstva ze dne 
27.6.2019. paní Seidlová seznámila představenstvo s vyjádřením obyvatel HS 524. Toto vyjádření 
zdůrazňuje postoj obyvatel, který je shodný s dříve přijatými usneseními členských schůzí DS. 
Představenstvo konstatuje shodu ve stanoviscích HS 523 a 524 kromě pana Hucka. 
1b) Představenstvo na základě dostupných informací rozhodlo takto: 

1ba) z pozemk. parcely 413/1 bude vyčleněna část 413/22 dle GP č. 803/2019 
zpracovaného firmou GEODET.ka a ověřeného p. ing. Milanem Dvořákem. Tato část bude 
bezúplatně převedena do spolupodílového vlastnictví vlastníkům HS 524. 

1bb) představenstvo zamítá zřízení věcných břemen k poz. parc. 413/1 navrhovaných 
p. Huckem 

1bc) představenstvo schválilo převod poz. parcel č. 413/23 a 413/24 panu Huckovi za 
celkovou cenu 4500,- Kč. 

1bd) představenstvo schválilo převod poz. parc. č. 413/18 do vlastnictví obce Lukavice 
bezúplatným převodem. 

1be) představenstvo souhlasí s převodem poz. parc. 449/6 do vlastnictví obce 
Lukavice za předpokladu souhlasu vlastníků z HS 524 

1bf) představenstvo rozhodlo o bezúplatném převodu poz.parc. č. 413/1 (po 
vyloučení části viz bod záp. 1ba)do vlastnictví budoucích vlastníků a vlastníka HS 523 

1bg) představenstvo rozhodlo o bezúplatném převodu poz.parcel č. 413/19, 413/20, 
413/21, 413/25 – 413/29 do vlastnictví budoucích vlastníků a vlastníka v HS 523 

 1c) pan Hucek s navrženým řešením vyjádřil nesouhlas. 
 
 
 
Příští schůze se bude konat 10.9.2019 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Roman Suchomel     podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 7.8.2019 

 

 

 

 

 

 
 
 



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 7.8.2019 
 
 
        Kamila Seidlová 

 


