
2022 M 12 

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 6. 12. 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 M09 1) – Trvá – sledovat na začátku ledna 2023. 
b) Bod 2022 M09 3) – Stanovy a směrnice - trvá, bude projednáno v lednu 2023 
c) Bod 2022 M09 7) – nový SW – rozhodnutí odloženo do ledna, představenstvu byla předložena 

ještě jedna nabídka SW, bude prozkoumána.  
d) Bod 2022 M11 1) – odběr elektřiny od firmy TEDOM bude zahájen k 15.12.2022 
e) Bod 2022 M11 2) – na jednání se dostavil p. Svatoň a seznámil představenstvo s vývojem ceny 

plynu pro rok 2023. předpokládaný nárůst ceny proti skutečnosti roku 2021 je 3,11x. 
představenstvo pověřilo p. Seidlovou, aby pro domy, kde je dodavatelem tepla fi. Axia 
upravila zálohy. Zároveň p. Seidlová zajistí cenu dodávky tepla pro domy kde je 
dodavatelem fi. Hartman CZ a následně upraví zálohy na teplo a TUV. 

2. Nové: 
a) Bod 2022 M12 1) – Představenstvo projednalo žádost Zemanových a rozhodlo:  

 a) zasklení lodžie je schváleno        
 b) klimatizace – žádost bude schválena poté, co žadatel doloží souhlas všech uživatelů 
okolních bytů, tzn. P. Kalátová a Králová, p. Hubálek a Blaskevich a dále v čp. 813 sousedící p. 
Míková, p. Šlezinger a p. Procházková.       
 c) skříň na chodbě – žádost bude schválena po dodání souhlasného stanoviska Technika 
požární bezpečnosti. Max. výška bude 210 cm, hloubka 35 cm    
 d) změna projektové dokumentace k rekonstrukci koupelny – schváleno. 

b) Bod 2022 M12 2) – představenstvo schvaluje smlouvu o výpůjčce bytu p. Buchmullerová x 
Světlana Zhurko 

c) Bod 2022 M12 3) – představenstvo projednalo stížnost p. Hejlové na neprůchodnost společné 
chodby z důvodů třídění letáků. 

d) Bod 2022 M12 4) – představenstvo projednalo návrh na zvýšení ceny chladného nájmu a služeb 
pro nájemce v budově kanceláří SBD. Chladný nájem bude od roku 2023 zvýšen o 11,7%. 
služby. K připomínce nájemkyně p. Bernardové – představenstvo trvá na návrhu který jí byl 
předán. 

e) Bod 2022 M12 5) – představenstvo schvaluje návrh na úpravu pojistné smlouvy s Allianz 
pojišťovnou dle návrhu finanční makléřky p. Moravcové. 

f) Bod 22 M12 6) – představenstvo schvaluje uložení finančních prostředku u J&TBanky na dobu 
3 měsíců. 
 

Příští schůze se bude konat 11. 1. 2023 v 16:00 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 11.1.2023 od 16:00 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 7.12.2022       Kamila Seidlová 


