
2022 M 01 

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 11. 1. 2022 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 opětovně zaslán dopis s žádostí o zpřístupnění bytu. Ze 
strany paní Bártové žádná reakce. Představenstvo rozhodlo o zaslání výzvy č. II p. Bártové a o 
schválení následujících sankcí: - dle S31 D5nesplnění podmínek z výzvy č. I – 5000,- Kč 

2. nové: 
a) Bod 2022 M01 1) – představenstvo schvaluje žádosti:      

Stavební úpravy v bytě p. Štěch, F. V. Heka 
Stavební úpravy p. Blaskevich, F. V. Heka 

b) Bod 2022 M01 2) – představenstvo ukládá p. místopředsedovi vypracovat plán inventarizace 
c) Bod 2022 M01 3) – představenstvo rozhodlo o zaslání výzvy ke každodennímu úklidu všem 

uživatelům bytů, kteří v současné době provádí rekonstrukci bytu ve vchodě F. V. Heka 814. Nájemníci 
si stěžují na neuklízení a nepořádek po dělnících. Pokud nebude úklid prováděn dle požadavku 
představenstva, bude nájemníkovi provádějícímu rekonstrukci udělena pokuta ve výši 2.000,- Kč dle 
směrnice S31 D5. zajistí p. Seidlová 

d) Bod 2022 M01 4) – představenstvo na základě provedené kontroly rozhodlo o doplnění hasicích 
přístrojů v HS 531, 542, 541 a 511 

e) Bod 2022 M01 5) – představenstvo schvaluje žádost od společnosti CETIN a.s. o přístup do domů ve 
vlastnictví SBD, za účelem zřízení rozvodů internetu. 

f) Bod 2022 M01 6) – představenstvo rozhodlo o uložení finančních prostředků do J&TB ve výši 12 mil. 
na 1 rok s úrokem 3,85% p.a. 

g) Bod 2022 M01 7) -představenstvo ukládá p. Kořenské zpracovat výhled rozpočtu na rok 2022 se 
započtením předpokládaných úrokových výnosů 
 
 

Příští schůze se bude konat 15.2.2022 v 15:00 hod. 
 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 12.1.2022 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi představenstva, 
která se bude konat 15.2.2022 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 12.1.2022 
 
 
        Kamila Seidlová 
 
 


