
2019 M 12  

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 4.12.2019 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: Smlouvy jsou podepsány všemi stranami. P. 
Seidlová zajistí podání na katastr do 9.12.2019 
b) Bod 2019 M09 1b) – p. Bárta – Představenstvo konstatuje skutečnost, že p. Bárta přes 
výzvu nesplnil členské povinnosti. Pan Bárta sdělil, že je nemocen a nebyl schopen včas odpovědět 
na „Výzvu k plnění členských povinností“. Představenstvo požaduje doložit osvědčení od 
praktického lékaře p. Bárty o neschopnosti plnit členské povinnosti z důvodu nemoci za období 
nejméně od 31.10.2019. P Seidlová odešle dopis s červeným pruhem a s požadavkem, aby p. Bárta 
doložil jím deklarované skutečnosti. Schůze výboru samosprávy proběhla 26.11.2019 s výsledkem: 
Výbor samosprávy souhlasí s vyloučením p. Bárty. 
c) Bod 2019 M09 4) – využití prostředků –      

      - koberce od firmy Ciba – po zpřesnění nabídky fi.Ciba a navýšení ceny z jeho strany 
revokuje představenstvo výběr dodavatele. Novým dodavatelem je fi Turek s nabídkovou 
cenou do 29.000,- Kč.         
      - Ostatní body zápisu splněny.       
      - nově schválen nákup podložek pod kancelářské židle 2 x 2000,-   
      - schváleny cestovní náhrady pro p. Seidlovou     
      - odměna pro p. Seidlovou        
      - dohody o provedení práce pro p. Šilarovou a p. Gernata     

2. Různé: 
Bod 2019 M12 1) Představenstvo schvaluje žádost o povolení rekonstrukce koupelny Petráňkovi 
D.Dobrouč  
 
Bod 2019 M12 2) Představenstvo schvaluje uložení finančních prostředků pro rychlé použití na spořící 
účet u ČSOB s jednodenní výpovědní lhůtou a úrokem 1,02 % p a  
 
Bod 2019 M12 3) Představenstvo schvaluje obnovení uložení volných prostředků na účet u JTB na 
dobu 1 roku s úrokovou sazbou 1,9 % p a 
 
Bod 2019 M12 4) Představenstvo bere na vědomí smlouvu o převodu družstevního podílu mezi p. 
Lánou a p. Skalickou 
 
Příští schůze se bude konat 7.1.2020 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 5.12.2019 



 
 
 
 
 
 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 7.1.2020 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 5.12.2019 
 
 
        Kamila Seidlová 
 
 
 


