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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SBD JESENÍK 
dne 18.10.2018 

 
 
Přítomní členové představenstva: 
Ing. Vít Dorničák, Ph.D., Mgr. Alena Trunečková, Filip Kania 
 
Hosté: 
Miloš Richter, Lenka Špangerová, Jaromír Blanář 
 
Omluveni: 
Pavel Šafařík, Jaromír Byrtus 
 
Program: 

1. Schválení programu 
2. Žádosti o členství 
3. Kontrola usnesení představenstva z 13.9.2018 
4. Projednání směrnice Domovní řád 
5. Různé                                                

 
Zasedání představenstva SBD bylo zahájeno v 17:00 hodin. Přítomna je nadpoloviční 
většina členů představenstva, představenstvo je usnášeníschopné. 
 
1. Program jednání byl schválen beze změn. 

PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 
2. Představenstvo projednalo žádost o členství v SBD Jeseník žadatelům: 

• Ing. P. R. 
Usnesení k bodu 2. 
Představenstvo SBD Jeseník schvaluje členství žadatelům dle bodu 2. 
PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 
3. Kontrola usnesení představenstva ze dne 13.9.2018 
3.1. Usnesení k bodu 3.1 – splněno. Poslední k řešení jsou pan P. a paní S. – viz. bod. 

5.2. 
3.2. Usnesení k bodu 3.2 – průběžně plněno, k dnešnímu dni podáno na KN celkem 16 

žádostí o převod 



 
4. Představenstvo projednalo směrnici č. 03/2018 Domovní řád. Filip Kania navrhnul 

upřesnění některých bodů, které bylo provedeno. 
Usnesení k bodu 4. 
Představenstvo SBD Jeseník schvaluje směrnici č. 03/2018 Domovní řád. 
PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

5. Různé 
5.1. Předseda představenstva informoval o HV za 09/2018 ve výši +676.316,35 Kč. 
5.2. Problematika vyloučených bydlících členů: 

• pan D. P. doručil na SBD dopis, ve kterém vyzývá SBD k převzetí bytu a uvádí 
v něm zcela nepravdivé informace – předáno k vyřízení Mgr. Raifovi 
s požadavkem na předání bytu do 26.10.2018. 

• paní Ž. S. – souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy a dohody o narovnání a 
žádá o prominutí dluženého nájemného. Součástí dohody požaduje ustanovení 
o přijetí za člena SBD po úhradě dlužného nájemného. Představenstvo je 
povinno postupovat při správě SBD s péčí řádného hospodáře a musí vůči všem 
osobám postupovat stejně. Z tohoto důvodu nemůže žádosti paní S. vyhovět 
ve všech bodech. 

Usnesení k bodu 5.2. 
Představenstvo SBD Jeseník bere na vědomí informaci o postupu vůči panu D. P. 
Představenstvo SBD Jeseník nesouhlasí se smluvním ujednání o přijetí paní Ž. S. 
za členku SBD Jeseník po úhradě veškerých dluhů vůči SBD a ukládá řediteli SBD 
připravit s Mgr. Raifem odpověď. Představenstvo SBD Jeseník souhlasí 
s prominutím části dluhu ve výši 25.200,- Kč (zbývající dlužná částka je 151.200,- 
Kč). 
PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

5.3. Představenstvo projednalo žádost manželů L. o prominutí poplatku ve výši 7.000,- 
Kč za dodatečné podání žádosti o povolení podnájmu DB. 
Usnesení k bodu 5.3. 
Představenstvo SBD Jeseník promíjí část poplatku ve výši 2.000,- Kč za dodatečné 
podání žádosti o podnájem DB manželům L. Zbývající částka je 5.000,- Kč. 
PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

5.4. Předseda představenstva informoval o udělení souhlasu zástavního věřitele ČSOB 
se změnou zástavního práva na domech dotčených záměnou čísel pozemků a čísel 
popisných. 

5.5. Představenstvo souhlasí s nákupem dataprojektoru do zasedací místnosti z důvodu 
lepší prezentace podkladů na jednání SD a zvýšení možnosti tuto místnost 
pronajímat. 

5.6. Předseda představenstva informoval o výsledku výběrového řízení na pronájem 
bytu 2+1 v domě Husova 1093 – podány celkem 2 nabídky, vítěz VŘ odstoupil, 
pronajato 2. v pořadí za cenu 5.501,- Kč/měsíc. 

5.7. Předseda představenstva požádal představenstvo o delegaci práv při otevírání 
obálek dle směrnice č. 01/2018 čl. 6 na výběrovou komisi složenou minimálně ze 
3 osob, z nichž jedna musí být vždy členem představenstva – toto zjednoduší a 
urychlí vyhodnocování nabídek a přidělování bytů. 
 
 



Usnesení k bodu 5.7. 
Představenstvo SBD Jeseník souhlasí s delegací práv představenstva dle čl. 6 odst. 
1 směrnice č. 01/2018 na výběrovou komisi. Komise bude složena vždy minimálně 
ze 3 osob, z nich jedna musí být členem představenstva SBD Jeseník. Pověřený 
člen představenstva bude o výsledku VŘ informovat na nejbližším zasedání 
představenstva. 
PRO: 3  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

5.8. Představenstvo projednalo žádost R. K. o čerpání částky 45.000,- z FO. 
Usnesení k bodu 5.8. 
Představenstvo nesouhlasí s proplacením požadované částky z FO pana R. K. 
Představenstvo pověřuje ředitele SBD k odeslání odpovědi. 
Z: ředitel SBD    T: 26.10.2018 
  

Schůze představenstva byla ukončena ve 20:00 hodin. 


