
2022 M 06 

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 28. 6. 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) – čekáme na odpověď SČMBD - dotaz na vymáhání dluhů.  
 Odpověď na dopis p. Bártové:  
- převod - není možný z důvodu neplnění členských povinností, o povolení převodu si 
v těchto případech do své působnosti vyhradilo Shromáždění delegátů SBD Letohrad 
- zahrádky – již bylo odpovězeno, postoj představenstva se nemění 
- vyúčtování – odpověď byla zaslána 31.5.2022 

b) Bod 2022 M01 4) – hasicí přístroje – p. Seidlová zjistí, zda je zapotřebí provozovat / pravidelně 
revidovat hydranty, když budou instalovány HP dle nových pravidel  

2. Nové: 
a) Bod 2022 M06 1a) – představenstvo schvaluje smlouvu o podnájmu bytu – p. Vávrová a p. 

Bednaříková 
b) Bod 2022 M06 1b) – představenstvo bere na vědomí:     

 žádost o převedení bytu do OV p. Šlezingr      
 smlouvu o převodu čl. práv Pačesovi/Kadidlovi 

c) Bod 2022 M06 2) – stížnost na zápach ve středisku HS 511 – p. Seidlová zašle dopis na 
přetrvávající zápach 

d) Bod 2022 M 06 3) – pan předseda přednesl návrh zřídit FV na střeše správní budovy. 
Představenstvo s návrhem souhlasilo, osloveny budou nejméně tři firmy s žádostí o cenovou 
nabídku. Zajistí předseda. Dále předseda zjistí možnost dotace na výstavbu FV. 

 
 

Příští schůze se bude konat 6. 9. 2022 v 15:00 hod., popřípadě 9.8.2022 
 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 29.6.2022 

 
Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 6.9.2022 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 29.6.2022       Kamila Seidlová 


