
2020 M 01  

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 7.1.2020 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 1a) – pozemky Lukavice: Vklad do katastru proveden, čekáme na zápis. 
Pozemky zapsány. U BJ je po zápisu dvou BJ třeba založení SVJ v čp. 175, potom budou zapsány 
další. HS bude zaslána nabídka na správu SVJ a vedení účetnictví. Zajistí p. Seidlová do 10.1.2020 

b) Bod 2019 M09 1b) – p. Bárta – nepřevzal dopis z důvodu hospitalizace. Dopis byl 
odeslán opětovně. P. Seidlová osloví emailem sl. Bártovou s nabídkou převzetí dopisu osobně 
v kanceláři SBD. Zajistit do 10.1.2020 

c) Bod 2019 M09 4) – využití prostředků – bod splněn 

d) Bod 2019 M12 2) – uložení finančních prostředků u ČSOB – splněno 

e) Bod 2019 M12 3) – uložení finančních prostředků u J&TB - splněno 

f)  

2. Různé: 
2020 M 01 1) Představenstvo bere na vědomí převod družstevního podílu mezi p. Rambou a 

p. Šťovíčkem. 
2020 M01 2) představenstvo schvaluje podnájem mezi p. Šťovíčkem a p. Soukupem 

      2020 M01 3) představenstvo schvaluje žádost o povolení rekonstrukce p. Šilar 
      2020 M01 4) bude zpracován plán inventarizace. Zajistí p. Gregor do 4.2.2020 
      2020 M01 5) termíny pro jednání představenstva na rok 2020. 4.2., 3.3., 14.4., 5.5., 26.5., 28.5. 
SD, 9.6., 8.9., 6.10., 3.11., 8.12. 2020 
 
 
Příští schůze se bude konat 4.2.2020 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 8.1.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 4.2.2020 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 8.1.2020 
 
 
        Kamila Seidlová 

 

 


