
2019 M 10  
Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 8.10.2019 v kanceláři družstva 
 
Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 
 
Program jednání: 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2. postup při převodu bytu do OV 
3. termínovaný vklad 
4. různé 

 
Průběh jednání a přijatá opatření: 
1. Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek., trvá:  

a) Bod 2019 M09 1) – pozemky Lukavice: kancelář SBD čeká na doručení GP. P. Seidlová 
postupně připravuje smlouvy ve spolupráci s právníkem. 
b) Bod 2019 M09 2c) – p. Bárta – p. Seidlová odešle dopis s poslední výzvou k plnění povinností 
na adresu p. Bárty doporučeným dopisem a současně odešle dopis na emailovou adresu dcery p. 
Bárty. 
c) Bod 2019 M09 4) – využití prostředků – byl zakoupen IP telefon (1441,- Kč), UPS (3636,- 
Kč), objednáno PC (cca 9000,- Kč + práce 4000-8000 Kč). Office – zatím bude použita bezplatná 
verze Libre Office. Dále byla provedena poptávka na výměnu koberce a nátěr okapů. Další 
projednání k tomuto bodu proběhne na příštím jednání představenstva. 
d) Bod 2019 M09 5c) představenstvo schvaluje podnájem mezi p. Filipovou a p. Coufalovou – 
náležitosti byly splněny. 
e) Bod 2019 M09 g) HS 523 odsouhlasilo odprodej pruhu o šíři 2,5m p. Huckovi. Byl zpracován 
návrh nového GP, na MÚ Žamberk byla podána žádost o povolení rozdělení pozemku. Nyní se 
čeká na souhlas MÚ a zhotovení GP. 

2. Představenstvo projednalo postup při podání žádosti o převod bytu do osobního vlastnictví. Postup 
byl schválen. P. Seidlová jej vyvěsí na web družstva. Každému žadateli o převod bude postup předán 
v okamžiku podání žádosti. 

3. Revolvingový 3měsíční vklad je vypovězen ke dni 14.10.2019. následně bude sjednán nový 3měsíční 
vklad, který bude ponížen o částku (cca 700tis. Kč) potřebných k zaplacení oprav střech. Uloženo 
bude opět u J&TB. Aktuální úroková sazba činí 1,4%. Roční vklad u J&TB bude projednán na 
zasedání představenstva 12.11.2019. 

4. Různé: 
a) Představenstvo bere na vědomí žádosti o převod bytu do OV. Královi, p. Maixner L. 813, p. 

Maixnerová H 812, p. Hrubý. 
b) Představenstvo schvaluje stavební úpravy – změnu vytápění p. Tejklové Eva, HS 544 
c) Představenstvo schvaluje podnájem mezi p. Filipovou a p. Coufalovou 

 
 
Příští schůze se bude konat 12.11.2019 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 9.10.2019 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 12.11.2019 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 9.10.2019 
 
 
        Kamila Seidlová 

 

 


