
2020 M 02  

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 4.2.2020 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: Čeká se na podpis smlouvy o převodu pozemků od Obce 
Lukavice. SVJ v čp. 175, bylo založeno. Nově vzniklé SVJ nemá zájem o provádění správy. P. Seidlová do 
20.2.2020 zajistí provedení vkladu posledních dvou BJ do KN.  

b) Bod 2019 M09 1b) – p. Bárta – Bártovi opětovně nepřevzali dopis, nereagovali ani na zaslaný mail. 
Na SBD byl doručen dopis od p. Bártové, ve kterém žádá o opětovné zaslání dopisu až poté, kdy se pan 
Bárta vrátí z nemocnice. Předseda uskutečnil telefonický hovor s paní Bártovou. Telefonní hovor byl přes 
hlasitý reproduktor zprostředkován přítomným členům představenstva. Předseda sdělil p. Bártové:   

1) nabídku na uskutečnění prohlídky v jejich bytě pro ukončení celé kauzy.  
2) nabídku pomoci představenstva při případném vyklizení věcí z bytu, které by mohly  

způsobovat zápach v domě (v případě, že by prohlídka bytu vedla ke zjištění, že se v bytě takové 
věci nacházejí). 

3) možnost doručení dopisu p. Bártové na místo pana Bárty, kterou p. Bártová odmítla 
4) postoj představenstva k dalšímu řešení kauzy. Předseda představenstva paní Bártové sdělil, že 

představenstvo hodlá, v případě, že Bártovi nebudou nadále reagovat na výzvy, pokračovat v 
řešení kauzy vyloučením z družstva pro neplnění povinností s pravděpodobným následným 
pokračováním formou soudního sporu. 

c) Bod 2020 M01 4) byl zpracován plán inventarizace a tento plán byl představenstvem schválen. 

2. Různé: 
2020 M02 2) Představenstvo bere na vědomí převod družstevního podílu mezi p. Adamcem a p. Filipem. 
2020 M02 2) Představenstvo bere na vědomí žádost o převod bytu do OV Jandovi 
2020 M02 3) Představenstvo schvaluje podnájem mezi: 

- p. Vávrovou a p. Temňákem,  
- p. Buchmüllerovou a p. Mikyskou  

2020 M02 4) představenstvo schvaluje žádost o povolení rekonstrukce dle žádostí: 
- p. Duškové,  
- p. Kvapilové, 
- p. Senčucha. 

       
 
 
Příští schůze se bude konat 3.3.2020 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 5.2.2020 



Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi představenstva, 
která se bude konat 3.3.2020 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 5.2.2020 
 
 
        Kamila Seidlová 

 

 


