
 

2021 M 12 

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 7. 12. 2021 v kanceláři družstva. 

Přítomnost dle presenční listiny, schůze je usnášeníschopná. 

 
 
Program jednání: 

1. kontrola zápisu z minulé schůze 
2. nové 

 
 
Průběh jednání a přijatá opatření: 
1. Zápis z minulé schůze byl schválen bez připomínek., trvá:  

a) Bod 2019 M09 1c) – Paní Soně Bártové byl zaslán dopis o nedoplatku na nájemném a o převzetí 
závazků v souvislosti s nabytím členského podílu z titulu dědictví. Ze strany paní Bártové bez 
reakce. P. Seidlová zašle p. Bártové dopis se žádostí o zpřístupnění bytu do konce roku 2021 
v souvislosti s přetrvávajícím zápachem. V dopise budou též vyčísleny závazky z předchozích 
výzev. 

a) Bod 2021 M11 2a) –Představenstvo schvaluje odměny členům.  
2. nové: 

a) Bod 2021 M12 1) – představenstvo schvaluje:      
Rekonstrukci bytového jádra p. Čáslavka 
Výměna zdroje tepla (plynové za elektrické) p. Petrová 

b) Bod 2021 M12 2) – představenstvo bere na vědomí převod bytu do OV p. Tomešová 
c) Bod 2021 M12 3) – představenstvo rozhodlo o uložení volných prostředků SBD: 

 12mil. JTB – 1 rok, 2,65% 
 3 mil. JTB – 6 měs., 2,5%,  
 1 mil. ČSOB – spořící účet 0,52% 

d) Bod 2021 M12 4) – termíny pro jednání představenstva pro rok 2022: 
11.1., 15.2., 15.3., 19.4., 3.5., 23.5. SD, 28.6., 6.9., 11.10., 15.11. a 13.12.2022. 
 
 

Příští schůze se bude konat 11.1.2022 v 15:00 hod. 
 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 8.12.2021 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi představenstva, 
která se bude konat 11.1.2022 od 15:00 hodin. Zasedání se uskuteční v kanceláři družstva.  
 
Program jednání bude vyplývat ze zápisu z minulé schůze. Další body jednání dle potřeby a požadavků 
družstevníků. 
 
V Letohradě dne 8.12.2022 
 
 
        Kamila Seidlová 
 
 


