
2022 M 02 

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 15. 2. 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 bez reakce. Představenstvo rozhodlo o zaslání Upomínka č. 1, datum 
odeslání 16.2.2022. v případě, že SBD neobdrží dlužné prostředky do 28.2.2022, bude 1.3.2022 
zaslána 2. upomínka – pokus o smír a zároveň předžalobní výzva. Splatnost upomínky č. 2 je do 
14.3.2022. součástí obou upomínek bude informace o možném vyloučení p. Bártové z SBD 
Letohrad ke dni příštího zasedání představenstva, tj. 15.3.2022. 

a) Bod 2022 M01 2) –vypracování plánu inventarizace trvá 
b) Bod 2022 M01 3) –výzvy zaslány, představenstvo dále neeviduje stížnosti na nepořádek při 

rekonstrukcích. 
c) Bod 2022 M01 4) –hasicích přístroje prozatím nejsou instalovány. Představenstvo pověřuje p. 

Seidlovou, aby oslovila revizního technika. Technik bude požádán o specifikaci počtu ručních HP pro 
každý z domů SBD. Termín 22.2.2022 

d) Bod 2022 M01 5) – Firma Alberon představila možnost využití jejich optické sítě pro využití jinými 
operátory.. 

e) Bod 2022 M01 7) – Trvá, p. Seidlová zajistí rozeslání návrhu rozpočtu členům představenstva do 
22.2.2022 

2. Nové: 
a) Bod 2022 M02 – představenstvo schvaluje žádost p.Maršíka o rekonstrukci BJ 
b) Bod 2022 M02 – představenstvo bere na vědomí převod čl. práv mezi p. Melšovou a p. Novotnou 

 
 
 

Příští schůze se bude konat 15.3.2022 v 15:00 hod. 
 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 16.2.2022 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi představenstva, 
která se bude konat 15.3.2022 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 16.2.2022 
 
 
        Kamila Seidlová 
 
 


