
 
 
 
 
 
 
Číslo 60 20. září 2007 
 
Vážení členové bytového družstva 
MOLBYT,  dovolujeme si Vás infor-
movat o aktuálním dění. 
 
 

Budoucnost opravy stoupacího 
potrubí 
Přes opakovaná ujištění odpůrců 
usnesení Náhradní XV. členské 
schůze, že jejich námitky neblokují 
fungování družstva, je představen-
stvo bohužel nuceno konstatovat, že 
není možné uskutečnit opravy 
stoupacího potrubí, neboť dne  
9. července 2007 byla u Městského 
soudu v Praze podána paní Mgr. 
Eliškou Hlavsovou, panem Antoní-
nem Trajerem, manžely Kulhánko-
vými a manžely Pavlištovými žaloba 
na neplatnost usnesení Náhradní 
XV. členské schůze v identických 
bodech s námitkami, které jsme od 
těchto signatářů obdrželi. Eventuální 
zneplatnění bodů usnesení členské 
schůze by mělo významný vliv na 
finanční zajištění schválené rekon-
strukce a bez možného navýšení 
plateb do fondu oprav s platností od 
roku 2008 není možné dostatečně 
finančně pokrýt celou plánovanou 
akci. Pro vyhlášení výběrového 
řízení má představenstvo vše připra-
veno tak, aby po soudním rozhod-
nutí ve prospěch legitimního postu-
pu schváleného usnesení, popř. 
stažení žaloby, se plánovaná rekon-
strukce stoupacího potrubí v sanitár-
ních šachtách mohla uskutečnit. 
 

Podle stanov našeho bytového 
družstva (viz článek 6, odstavec 1h 
a 1q) jsou námitky mechanismem, 
který umožňuje družstevníkovi 
rozporovat usnesení členské schůze 
soudní cestou. Představenstvo však 
zastává názor, že tato žaloba 
podaná k Městskému soudu nemá 
své opodstatnění a je pouze 
nástrojem účelové hry jedinců, 
kterým nejde o dobré fungování 
bytového družstva, ale naopak  
o rozvrácení velice korektních 
vztahů mezi členy představenstva a 
členy družstva a o celkovou nesta-
bilitu našeho bytového družstva. Pro 
členy představenstva v minulých 
dnech bylo nelehké neztratit 

nadhled nad dopisy některých 
jednotlivců, kteří nevybíravými slovy 
uráží jednotlivé členy předsta-
venstva.  
 

Představenstvo je obviňováno  
z nečinnosti, dokonce i z pokusu 
okrást družstevníky a podobně. 
Věříme, že nejlepší reakcí na tento 
stav je plná informovanost, a proto 
jsou veškeré stížnosti i naše 
odpovědi na ně zveřejňovány na 
internetových stránkách družstva. 
Všichni, kteří nemají na tyto stránky 
možnost nahlédnout, se mohou  
s obsahem námitek a stížností, 
včetně odpovědí představenstva, 
seznámit v pravidelných konzultač-
ních hodinách v klubovně družstva.  
 

Postoj představenstva k námitkám 
lze shrnout následujícím způsobem. 
Vítáme konstruktivní kritiku konkrét-
ních postupů, je-li opodstatněná, 
jsme připraveni akceptovat rady, 
nápady a alternativní pohledy. 
Zásadním způsobem však odmítáme 
hrubé urážky, obvinění z korupce  
a zlého úmyslu.  
 

V této souvislosti také konstatujeme 
a připomínáme, že manželé Kupkovi 
z domu 592, kterým bylo Náhradní 
členskou schůzí odsouhlaseno 
přisloučení kočárkárny sousedící  
s jejich bytem za mimořádný vklad 
do fondů družstva ve výši 774.000,- 
Kč, po zveřejnění námitek k usne-
sení Náhradní XV. členské schůze od 
svého záměru odstoupili. Z pochopi-
telných důvodů zvolili raději cestu 
odstoupení od svého záměru, než 
dlouhotrvající nejistotu a konfron-
taci. S plným zněním jejich vyjádření 
k dané kauze se lze seznámit na 
internetových stránkách nebo v kon-
zultačních hodinách v klubovně 
družstva. 
 

Představenstvo konstatuje a připo-
míná, že opravy stoupacího potrubí 
se poprvé neuskutečnily na základě 
neodborného odhadu finančních 
nákladů v roce 2006, kdy později 
zjištěné finanční náklady přesahova-
ly téměř dvojnásobně navržené  
a schválené náklady Náhradní XIII. 

členskou schůzí a podruhé se 
pravděpodobně neuskuteční opravy 
v roce 2007 z důvodu žaloby na 
body usnesení Náhradní XV. členské 
schůze. V obou uvedených přípa-
dech za neuskutečněním oprav stojí 
stejní jedinci. S politováním konsta-
tujeme, že se v budoucích letech 
opět tyto opravy prodraží nejen 
z důvodu stálého zdražování mate-
riálů, ale také z důvodu pravděpo-
dobného zvýšení daně z přidané 
hodnoty počínaje rokem 2008 z 5 % 
na 9 %. Parlamentem byl již návrh 
schválen a postoupen ke schválení 
do senátu. Konkrétně by to zname-
nalo na 10 milionové zakázce 
zvýšení nákladů o 400 tisíc Kč.  
 

Předpokládáme, že všichni ti, kteří 
námitky podepsali, byli se zamýšle-
ným krokem autorů námitek pod-
robně seznámeni. 
 
 

Rezignace ing. Urubkové a 
zvolení nového místopředsedy 
Reakcí na nevybíravé způsoby ně-
kterých jedinců z řad družstevníků 
na členy představenstva v uplynu-
lých dnech je skutečnost, že dne  
18. července 2007 předala ing. Ale-
na Urubková představenstvu svou 
rezignaci. Tento krok zdůvodnila: 
„Klíčovým pro mé rozhodnutí je sou-
stavný a neopodstatněný tlak, který 
je na představenstvo vyvíjen někte-
rými jednotlivci. Tato situace mi ne-
umožňuje naplňovat funkci, jak 
jsem do ní byla členy našeho byto-
vého družstva zvolena“.  
 

Představenstvo s politováním rezig-
naci přijalo. Veškeré další kroky 
související s volbou nového člena do 
představenstva budou učiněny podle 
platných stanov BD Molbyt. 
 

Dne 31. července 2007 zvolilo před-
stavenstvo nového místopředsedu, 
paní Alenu Míkovou (viz zápis 
z jednání představenstva č. 18). 
 
Administrativní centrum Invali-
dovna 
V současné době stále probíhají 
intenzivní přípravy k realizaci stavby 
Administrativního centra Invalidov-
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na, která začne již na podzim tohoto 
roku odstraněním bývalé budovy 
Českého statistického úřadu. V této 
souvislosti se dne 31. července 2007 
zástupci představenstva zúčastnili 
řízení stavebního úřadu MČ Prahy 8 
ve věci povolení odstranění vodních 
děl a stavebního povolení ke zřízení 
vodních děl souvisejících s výstav-
bou. Ze strany představenstva byly 
vzneseny připomínky týkající se 
zejména zajištění funkčnosti našich 
dešťosvodů a dalších vodních děl. 
Investor garantuje, že funkčnost 
dešťosvodů a dalších bude v kaž-
dém případě zajištěna.  
 

Společně se zástupci investora  
a jeho projektanty řeší předsta-
venstvo budoucí podobu popelnico-
vých stání a úpravu zeleně před 
naším domem. Významným krokem 
dalšího řízení za účasti stavebního 
úřadu MČ Prahy 8, investora a členů 
představenstva bylo zařazení rekon-
strukce našich dvou kontejnerových 
stání jako součást stavebního řízení 
v rámci výstavby Administrativního 
centra Invalidovna.  
 
 

Žádost o zproštění daně 
z nemovitosti 
Na základě zákona 338/1992 Sb.  
o dani z nemovitostí je umožněno 
subjektům, které provedly snížení 
tepelné náročnosti stavby sta-
vebními úpravami (v našem případě 
se jedná o zateplení stavby vnějším 
pláštěm), požádat o zproštění daně 
z nemovitosti. Představenstvo před-
ložilo dne 15. května 2007 takovou 
žádost na Finančním ředitelství pro 
hlavní město Prahu. Finanční ředi-
telství však zaslalo našemu družstvu 
vyrozumění, že žádosti nemůže vy-
hovět, neboť toto zproštění se týká 
pouze prací, na něž bylo vydáno 
stavební povolení. Představenstvo 
takovýmto stavebním povolením 
nedisponuje a obrátilo se s žádostí 
na členy představenstva z let reali-
zace zateplení domu, kteří byli tímto 
pověřeni. Zjistili jsme, že stavební 
povolení k této stavbě skutečně ne-
bylo vydáno, neboť to podle jejich 
tvrzení tehdejší právní normy nevy-
žadovaly.  
 

Představenstvo se obrátilo na sta-
vební úřad MČ Prahy 8 s písemnou 
žádostí o jejich písemné vyjádření, 
zda v inkriminované době bylo či  

nebylo nutné žádat o stavební po-
volení. Stavební úřad pro Prahu 8 
ústně sdělil, že bude-li se muset vy-
jadřovat k žádosti písemnou formou, 
bude našemu bytovému družstvu 
hrozit v případném řízení pokuta až 
do výše 500 tisíc Kč, neboť o sta-
vební povolení bylo nutné žádat. 
Stavební úřad také sdělil, že do-
datečně požádat o udělení sta-
vebního povolení není možné. Před-
stavenstvo na základě zjištěných 
skutečností požádalo o stáhnutí žá-
dosti písemného vyjádření stavební-
ho úřadu. 
 
Pojištění nemovitosti 
Dne 28. června 2007 podepsalo 
představenstvo dodatek č. 2 k po-
jistné smlouvě domu, kterým se 
prodlužuje platnost pojistné smlouvy 
s pojišťovnou Kooperativa, a to na 
dobu určitou, od 1. července 2007 
do 30. června 2008. Dodatek nava-
zuje na předchozí dobré zkušenosti 
s touto pojišťovnou. 
 
Upozornění na krádeže v okolí 
našeho domu 
Podle očitých svědků se v poslední 
době na našem sídlišti pohybují dva 
mladíci ve věku cca 16 - 18 let, kteří 
okrádají zejména starší občany. 
Vyhlíží si je pravděpodobně již 
v supermarketu Albert a následně je 
přepadávají na ulici, kde je okradou 
o nákup, peněženky, kabelky apod. 
Vyzýváme vás proto ke zvýšené 
obezřetnosti. Představenstvo v této 
souvislosti písemně požádalo staros-
tu Prahy 8 o zvýšení frekvence 
policejních hlídek na Invalidovně. 
  
Provedené opravy 
Dne 22. června za přítomnosti jed-
natele správní firmy REMA a členů 
představenstva byla provedena kon-
trola střechy po silném větru. 
V domě 593 došlo k otevření střeš-
ního poklopu a průniku vody ze 
střechy až do třetího patra, nebyly 
však naštěstí zaznamenány žádné 
trvalé škody na majetku ve společ-
ných prostorách. K průsaku vody do 
bytů nedošlo. 
 

Technická správa komunikací pro-
vedla na vlastní náklady ve dnech 
25. - 26. června opravu chodníků 
před domy 592 a 593. Na základě 
žádosti představenstva byla v této 
souvislosti  provedena  úprava tvaru 

chodníku před domem 593 tak, aby 
byla odstraněna frekventovaná blá-
tivá komunikace.  
 

Pražská teplárenská provedla dne 
26. června výměnu měřiče tepla 
v technickém podlaží. Ukazatel hod-
not byl zároveň přesunut na nové, 
vhodnější místo do přízemí domu 
596, kde je lépe chráněn před po-
škozením. Oprava byla provedena 
na náklady Pražské teplárenské a.s.  
 

Dne 31. července provedla firma 
Termoregul instalaci nového uzá-
věru topné soustavy v technickém 
podlaží, který značně zjednoduší 
budoucí opravy systému tím, že se 
při nich nebude muset vypouštět 
z topné soustavy medium. Fak-
turovaná částka 9 030,- Kč vč. DPH 
byla odepsána z fondu oprav. 
 

V domě 600 odstranila firma Adam 
nahlášenou závadu světla a v témže 
domě byla opravena aretace vcho-
dových dveří. 
 

Dne 3. srpna byl nahlášen zápach 
z bytu 60108 s podezřením na vznik 
požáru. V bytě nebyl nikdo příto-
men. Představenstvo kontaktovalo 
telefonicky majitele bytu a zajistilo 
okamžitou kontrolu bytu za jeho pří-
tomnosti. Zdrojem zápachu byl při-
palující se pokrm na zapnutém spo-
ráku. K žádné škodě nedošlo. 
 

Dne 13. srpna 2007 ve 22 hodin, 
nahlásil zástupce domu 596 únik 
vody z bytu 59619. Představenstvo 
okamžitě zajistilo odstavení studené 
vody a následně kontaktovalo ná-
jemce bytu.  
 

Představenstvo ve spolupráci se zá-
stupci domů provedlo kontrolu do-
mů za účelem sumarizace závad  
a zajištění jejich hromadné opravy. 
 
 

Dotazy k platbám 
S veškerými svými dotazy v souvis-
losti s přehledem plateb a součas-
ného stavu finančních prostředků 
bytového družstva se můžete obra-
cet na členy představenstva v kon-
zultačních hodinách každý lichý tý-
den od 17 do 18 hodin nebo si sjed-
nat schůzku na tel. 777 665 299.  
 
Děkujeme všem družstevníkům, 
kteří vyjádřili svou podporu 
v souvislosti s děním minulých 
dnů. 
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