
2023 M 01 

Zápis ze schůze představenstva SBD Letohrad konané  

dne 11. 1. 2023 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 – měření hluku u Konga – p. Seidlová prověří možnost měření hluku 
KHS v roce 2023. 

b) Bod 2022 M09 3) – Stanovy a směrnice – Stanovy byly schválené představenstvem ve znění, 
které předseda zaslal členům představenstva 24.11.2022.  
Představenstvo rozhodlo o novém znění směrnice č. 31. změna se týká výše poplatku na 
správu družstva pro členy – vlastníky. Představenstvo rozhodlo o snížení výše poplatku 
pro členy vlastníky o 40Kč tj na 140 Kč. Změna bude platit od schválení směrnice na SD 
v roce 2023. Poměr hlasování představenstva 3 : 1, p. Gernat byl pro nemoc omluven. 
Předseda představenstva vyslovil výhradu k závěru hlasování. Nesouhlasí se závěrem, 
vyhrazuje si právo se svými argumenty seznámit delegáty na SD a požádat o hlasování o 
ponechání výše poplatku pro členy - vlastníky na částce 180 Kč. 
Směrnice č. 32 byla schválena ve znění navrženém p. Hrubým.  
Ostatní směrnice byly schváleny byly schválené představenstvem ve znění, které předseda 
zaslal členům představenstva 24.11.2022.   

c) Bod 2022 M09 7) – nový SW – představenstvo schválilo nákup licence programu IDES pro 
vedení družstevní agendy a účetnictví od firmy Tom Computer Praha. P. Seidlová a p. 
Kořenská naplní program vstupními daty. Migrace dat nebude objednána, bude 
realizována ručním vložením hodnot paní Seidlovou a paní účetní. 

d) Bod 2022 M11 2) – p. Seidlová zajistí od p. Svatoně nový výpočet správní režie dle dohody při 
minulém jednání představenstva. 

e) Bod 2022 M12 1b) –klimatizace – prozatím chybí vyjádření sousedů.   
        c) - skříň na chodbě – chybí stanovisko Technika požární bezpečnosti.  

f) Bod 2022 M12 3) –stížnost p. Hejlové na neprůchodnost společné chodby z důvodů třídění 
letáků. P. Seidlová kontaktovala HZS, který provedení kontroly odmítl. 

g) Bod 2022 M12 4) – Dodatky s úpravou cen nájmů NP na rok 2023 byly nájemníky podepsány. 
h) Bod 22 M12 6) –finanční prostředky u J&T Banky uloženy na dobu 3 měsíců s úrokovou 

sazbou 5,75%. 
2. Nové: 

a) Bod 2023 M 01 1) – datové schránky – členové představenstva prozatím neobdrželi zásilku od 
České pošty. 

b) Bod 2023 M 01 2) – představenstvo schvaluje uložení finanční částky 12 mil. Kč u J&T Banky na 
roční termínovaný vklad s úrokovou sazbou 6,5%. 

c) Bod 2023 M01 3) – představenstvo schvaluje žádost o povolení rekonstrukce pro p. Švece. 
d) Bod 2023 M01 4) – představenstvo prozatím neschvaluje žádost p. Vaníčka z D. Dobrouče o 

povolení výměny plynového kotle za dřevokotel. Pro schválení žádosti je třeba doložit 
projektovou dokumentaci s nákresem a vyznačením umístění akumulační nádrže, revizi komína a 
dále doložit souhlasné vyjádření sousedů. 

e) Bod 2023 M01 5) – p. Žaba – je v prodlení s placením nájemného 3 měsíce, na nabídku 
splátkového kalendáře uvedl, že nemá z čeho platit ani běžný nájem, ani dlužné nájemné, má  
 



 
 
 

f) obstavený účet pro exekuce. Představenstvo zahájí právní kroky v souvislosti s neschopností p. 
Žaby splácet dluhy a platit nájem. 

g) Termíny příštích jednání: 7.2., 14.3., 4.4., 9.5., 11.5. SD, 27.6. 2023 
 

 
 
 
 
Příští schůze se bude konat 7. 2. 2023 v 15:00 hod. 
 
se zápisem seznámit p. Kořenskou    podpis: ………………………… 
 
zápis provedla Kamila Seidlová    podpis: ………………………… 
 
ověřil Petr Gregor      podpis: ………………………… 
v Letohradě 12.1.2023 

 
 
 
 
 
Pozvánka na schůzi  
Z pověření předsedy představenstva SBD Letohrad pana Petra Gregora svolávám tímto schůzi 
představenstva, která se bude konat 7.2.2023 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. 1. 2023       Kamila Seidlová 


