
2022 M 10 

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 11. 10. 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) – Dopis ČIŽP byl odeslán. Odpověď ČIŽP zní tak, že pro měření 
nespecifikovaného zápachu není k dispozici metoda, proto měření nemůže být provedeno. 
P. Seidlová odešle žádost o měření zápachu na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad 
Labem. 

b) Bod 2022 M09 1) – KHS nabídla měření hluku provázející akce v klubu Kongo. Termín měření 
byl stanoven na 29.10.2022 v době od 23:00 do 03:00 30.10.2022. V té době se v klubu 
koná akce. Dopisy na MÚ Letohrad, MP Letohrad a Policii ČR byly odeslány a zatím jsou 
bez odpovědi. 

c) Bod 2022 M09 3) – Stanovy byly ve spolupráci s advokátkou Duškovou upraveny. Členové 
představenstva se k jejich znění vyjádří do soboty 15.10.2022. Zároveň byla revidována 
směrnice č. 31 – Sazebník poplatků. Termín k vyjádření ke směrnici je stejný jako u stanov. 

d) Bod 2022 M09 6) – představenstvo rozhodlo o svolání mimořádného SD na termín 13.12.2022 
v 15:00 hod. p. Seidlová zašle na domovní samosprávy informaci o konání mimořádného 
SD a dále zašle k seznámení a připomínkování stanovy a směrnici č. 31. Vše bude na 
domovní samosprávy odesláno 24.10.2022 s požadavkem na vrácení připomínek 
nejpozději do 18.11.2022. Pozvánky jednotlivým delegátům budou odeslány 24.11.2022. 
Na mimořádné SD bude pozvána notářka Suchodolová k ověření stanov a jejich zapsání 
do rejstříku. 

e) Bod 2022 M09 7) – nový SW – trvá 
f) Bod 2022 M09 8) – účet u Moneta Bank byl zřízen, úrok 5,2% 

2. Nové: 
a) Bod 2022 M10 1) – rozpočet 2022 - předseda seznámil představenstvo s výhledem rozpočtu 

b) Bod 2022 M10 2) – představenstvo schvaluje:      
 podnájem mezi p. Konopkovou a p. Dunas 
 

Příští schůze se bude konat 15. 11. 2022 v 15:00 hod. 
 
 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 12.10.2022 

 
 
 
 



 
Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 15.11.2022 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 12.10.2022       Kamila Seidlová 


