
2022 M 11 

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 15. 11. 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) – Odpověď ČIŽP zní tak, že není věcně příslušná k měření. P. Seidlová 
odeslala žádost o měření zápachu na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem. 
Odpověděl tak, že legislativa ČR neumožňuje měřit zápach v bytových prostorách. Bod je 
tímto uzavřen, protože zápach není možné měřit. 

b) Bod 2022 M09 1) – KHS sdělila, že prostředky na měření byly pro rok 2022 vyčerpány. 
Záležitost představenstvo znovu projedná na prvním zasedání v roce 2023. SBD obdrželo 
dopisy od MP a PČR kde sdělují, že se ve zvýšené míře zaměří na dodržování veřejného 
pořádku v okolí Konga. 

c) Bod 2022 M09 3) – Stanovy a směrnice – představenstvo rozhodlo o rozdělení směrnice č. 31 
„Sazebník úhrad a poplatků“ na dvě části: 
a) Sazba poplatku na správu družstva 
 b) Sazebník úhrad, poplatků 
c) Sazebník sankčních poplatků 
 předseda upraví směrnice dle rozhodnutí představenstva do 30.11. následně směrnice a 
stanovy členům představenstva. Termín pro připomínky ze strany představenstva je do 
31.12.2022 

d) Bod 2022 M09 6) – představenstvo rozhodlo o zrušení konání mimořádného představenstva, 
které byl plánováno na 13.12.2022 

e) Bod 2022 M09 4) – představenstvo ruší své původní rozhodnutí 
f) Bod 2022 M09 7) – nový SW – p. Seidlová projedná způsob převodu dat vzhledem k časovým 

možnostem pracovníků SBD (THP + účetní). Termíny převodu 31.12.2022 nebo 
1.7.2023. Výsledek bude sdělen představenstvu do 6.12.2022 

2. Nové: 
a) Bod 2022 M11 1) – představenstvo jednalo o nabídce firmy TEDOM na dodávku el. energie ve 

společných prostorách domů SBD. Představenstvo schvaluje převod odběru elektřiny pod firmu 
Tedom. 

b) Bod 2022 M11 2) – předseda seznámil představenstvo s nabídkou firmy AXIA na dodávku 
energií v roce 2023. představenstvo pověřilo předsedu, aby jednal s firmou o úpravě kalkulace 
ceny. 

c) Bod 2022 M11 3) – představenstvo schvalují výši úhrady za vedení účetnictví pro rok 2023 ve 
výši 18500,- Kč/měsíčně 

d) Bod 2022 M11 4) – představenstvo schvaluje: 
- Smlouvy o podnájmu bytu: Hrdličkovi a p. Colibaba a mezi p. Filipem a p. Kumpoštem 
- Rekonstrukci bytu p. Filipová 812 

e) Bod 2022 M11 5) – představenstvo bere na vědomí žádost o převod bytu do OV p. Filipová. 
 

Příští schůze se bude konat 6. 12. 2022 v 15:00 hod. 
 



 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
 
v Letohradě 16.11.2022 

 
 
 
 
 
Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 6.12.2022 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 16.11.2022       Kamila Seidlová 


