
2020 M 04  

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 14. 4. 2020 jednání je vzhledem k nouzovému stavu, vedeno elektronickou formou 

přes videokonferenční hovor. 

 

Připojeni p. Gregor, p. Šilarová, p. Maixner a p. Hrubý, schůze je usnášeníschopná. 
Omluven: p. Gernat 
 
Program jednání: 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 

2. rozpočet  

3. Shromáždění delegátů 

4. Různé  
 
Průběh jednání a přijatá opatření: 

1. Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek., trvá:  

a) Bod 2019 M09 1a) – pozemky Lukavice: Vyřízeno  
b) Bod 2019 M09 1b) – Vzhledem k úmrtí člena čekáme na dokončení dědického řízení. S nabyvatelem 

družstevního podílu bude následně jednáno ve stejné věci (zpřístupnění bytu k prohlídce 
vlastníkem, odstranění zápachu)  

c) Bod 2020 M03 2) – směrnice č. 28 a 31 byly schváleny představenstvem 3.3.2020 s účinností od 
14.4.2020 a budou vyvěšeny na stránkách družstva. Představenstvo revokuje zápis z 3.3.2020 týkající 
se směrnic a jejich schválení SD. Dle nových stanov směrnice nemusí být schvalovány Shromážděním 
delegátů, proto jejich účinnost nastává k 14.4.2020. 

2. Bod 2020 M 04 1) - Rozpočet družstva na rok 2020 – představenstvo projednalo navržený rozpočet na 
rok 2020. Rozpočet byl schválen v navržené výši 875 tis. Kč. Rozpočet bude rozeslán na domovní 
samosprávy a vyvěšen na stránkách družstva. 

3. Bod 2020 M 04 2) - Shromáždění delegátů a schůze domovních samospráv – představenstvo rozhodlo o 
změně termínu pravidelného ročního Shromáždění delegátů. S účinností od 16.3.2020, kdy byl zaveden 
zákaz volného pohybu, nelze konat shromáždění delegátů, členské schůze, shromáždění vlastníků ani 
schůze samospráv, a to bez ohledu na počet osob, které by se na takovém shromáždění měly účastnit. 
Z tohoto důvodu nový termín konání SD představenstvo stanoví na jednání představenstva, které bude 
následovat bezprostředně po ukončení nouzového stavu vyhlášeného vládou. Představenstvo proto žádá 
domovní důvěrníky, aby schůze domovní samosprávy nyní nesvolávali a svolali je až v souvislosti 
s určeným termínem konání SD. Představenstvo bude domovní samosprávy včas informovat a vyzve je ke 
svolání schůze. 

4. Bod 2020 M 04 3) Online jednání představenstva – v případě, že bude trvat nouzový stav představenstvo 
plánuje uskutečnit příští jednání opět pomocí videokonference. Pokud bude člen chtít osobně předložit 
požadavek k projednání, budou mu kanceláří sděleny přístupové údaje ke konferenci. 

 
 
Příští schůze se bude konat 5. 5. 2020 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 15.4.2020 

 



 
 
 
 
 
Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi představenstva, 
která se bude konat 5.5.2020 od 15:00 hodin. Zasedání se v případě trvání nouzového stavu uskuteční pomocí 
videokonference.  
 
Program jednání bude vyplývat ze zápisu z minulé schůze. Další body jednání dle potřeby a požadavků 
družstevníků. 
 
V Letohradě dne 15.4.2020 
 
 
        Kamila Seidlová 

 

 


