
2020 M 03  

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 3. 3. 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: Vyřízeno, všechny smlouvy vloženy do KN. Paní účetní 
bude dořešeno finanční vyrovnání s FO domu HS 523. 20% z ceny pozemků převáděných vlastníkům 
bude převedeno HS 500. 

 
2. Bod 2019 M09 1b) – p. Bárta – Vzhledem k tomu, že po celý minulý měsíc pan Bárta opět nijak 

nereagoval na návrh představenstva, rozhodlo představenstvo o vyloučení pana Bárty z družstva. 
Oznámení o rozhodnutí o vyloučení bylo vypracován JUDr. Nedomou.  
 

3. Různé: 
2020 M03 1) Představenstvo schvaluje podnájem mezi: 

- p. Filipem a p. Tran Thi Tam,  
2020 M03 2) Představenstvo schvaluje úpravu směrnic č. 28 a 31 ve znění předloženém předsedou SBD a 
ukládá paní Seidlové úkol spočívající v zařazení schválených směrnic mezi podklady, které budou rozeslány 
samosprávám k projednání před shromážděním delegátů 

2020 M03 3) představenstvo schvaluje žádost firmy Richard Mareš – IBIS výpočetní technika o souhlas 
s připojením domů ve správě SBD na optickou metropolitní síť.  
Jedná se o domy A. Muchy 820-822, F. V. Heka 812-814 a U Dvora 663-665 a to za těchto podmínek: 

- položení sítě bude vždy konzultováno s předsedou domovní samosprávy příslušného domu 
(kontakty na samosprávy je možné získat v kanceláři SBD), 

- nedojde k poškození dalších rozvodů, zařízení a jiného vybavení domu, 
- budou dodrženy požární, bezpečnostní a hygienické předpisy, 
- dotčené prostory budou uvedeny do původního stavu, 
- po skončení montáže dojde k předání místa předsedovi samosprávy, a to písemnou formou. 

 
 
Příští schůze se bude konat 14. 4. 2020 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 4.3.2020 

 
 
 
 



 
 
Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi představenstva, 
která se bude konat 14.4.2020 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 4.3.2020 
 
 
        Kamila Seidlová 

 

 


