
2019 M 11  

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 12.11.2019 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 2019 M09 1) – pozemky Lukavice: Nové GP. byly vloženy na katastr nemovitostí k 
zápisu. Po jejich zápisu budou neprodleně vyhotoveny smlouvy o prodeji pozemků a převodu bytů. 
p. Štrunc přislíbil zajištění podpisu smluv. 

b) Bod 2019 M09 1b) – p. Bárta – převzal dopis s poslední výzvou k plnění povinností 
31.10.2019. Pan Bárta má 1měsíc na vyjádření, tj. Do 25.11.2019 očekáváme jeho stanovisko. 
Nucený správce HS 511 zorganizuje schůzi výboru samosprávy na 3.12.2019 za účelem vyjádření 
samosprávy k návrhu představenstva na vyloučení člena. 

c) Bod 2019 M09 4) – využití prostředků –představenstvo schválilo:     
        - nákup koberců od firmy Ciba včetně pokládky dle cenové nabídky         
          ze dne 29.10.2019.       
        - nátěr okapů zajistí p. Gregor za cenu 5.000,- Kč    
        - sepsání dohody o provedení práce s JUDr. Zippem na sepsání     
           smluv Lukavice. Výše odměny 5.000,- Kč    
        - nákup tonerů do tiskáren v částce do 8.000,- Kč    
        - nákup kancelářských potřeb cca 5.000,- Kč    
        - servis sekačky        
        - repase PC pro účetnictví       
        - výměnu aktivních prvků sítě + nákup MIDI Recku   
        - výmalbu v kanceláři SBD 

2. Různé: 

a) Představenstvo bere na vědomí žádost o převod bytu do OV Pospíšilovi. 

3) úkol pro paní Seidlovou a paní Kořenskou: Na příští zasedání představenstva aktualizovat 

vývoj rozpočtu 2019 
 

 
 
Příští schůze se bude konat 4.12.2019 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 13.11.2019 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 4.12.2019 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 13.11.2019 
 
 
        Kamila Seidlová 

 

 


