
2022 M 09 

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 6. 9. 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 2022 M06 2) – představenstvo projednalo stížnost obyvatel HS 511, vchod čp. 665 na 
neustálý a zvyšující se zápach. Rozhodlo o oslovení České inspekce životního prostředí za 
účelem zjištění, zda nejsou porušovány limity škodlivých látek ve společných prostorách domu.  

       Paní Bártové bude odeslán dopis se žádostí o zpřístupnění domu. 
b) Bod 2022 M01 4) – představenstvo rozhodlo o instalaci HP v počtu nejméně 1ks na vchod, 

popřípadě v počtu vyšším, dle rozhodnutí samosprávy.  
2. Nové: 

a) Bod 2022 M09 1) – představenstvo projednalo stížnost obyvatel domu HS 511 na hluk 
provázející konání akcí v klubu Kongo. Paní Seidlová odešle žádost o zvýšení dohledu nad 
akcemi pořádanými v klubu během víkendů. SBD požaduje pravidelnou kontrolu narušování 
nočního klidu ze strany účastníků akcí tak, aby Městská i Statní policie prováděli pravidelné 
hlídkování s frekvencí max 1 hodina v době od 22:00 do 6:00hod ve dnech, kdy v klubu 
probíhají akce. 

b) Bod 2022 M09 2) – představenstvo schvaluje:      
 žádost o povolení rekonstrukce bytu Skaličtí      
 žádost o povolení rekonstrukce bytu p. Marková 

c) Bod 2022 M09 3) – Představenstvo rozhodlo o úpravě stanov a směrnic v souladu 
s doporučeními Mgr. Duškové.  

d) Bod 2022 M 09 4) – představenstvo rozhodlo o snížení poplatku na správu SBD ve výši 140 
Kč s účinností od 1.7.2022 do 31.12.2022 

e) Bod 2022 M09 5) – představenstvo rozhodlo o navýšení záloh na energie na dvojnásobek 
oproti stavu k 1.1.2022 s platností od 1.10.2022. důvodem je několikanásobné navýšení cen 
energií. 

f) Bod 2022 M09 6) -Představenstvo rozhodlo o svolání mimořádného Shromáždění delegátů 
ještě v letošním roce. Programem bude projednání situace na trhu energií a schválení úprav ve 
Stanovách a směrnicích SBD. 

g) Bod 2022 M09 7) – představenstvo rozhodlo o odložení rozhodnutí o nákupu nového SW na 
zasedání 2022 M12 

h) Bod 2022 M09 8) – představenstvo pověřilo p. Seidlovou projednáním podmínek pro otevření 
spořícího účtu u banky Moneta. 

 
 

Příští schůze se bude konat 11. 10. 2022 v 15:00 hod. 
 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 7.9.2022 

 
 



 
Pozvánka na následující schůzi představnstva  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 11.10.2022 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 7.9.2022       Kamila Seidlová 


