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Vážení členové bytového družstva MOLBYT, předkládáme vám nejdůležitější informace za uplynulé 4 
měsíce.

Druhé výběrové řízení na 
výměnu stoupacího 
potrubí
Druhé výběrové řízení na 
výměnu stoupacího potrubí 
vzduchotechniky, plynu a 
kanalizace v bytových jád-
rech domu bylo úspěšně 
dokončeno. Druhé výběrové 
řízení bylo vyhlášeno dne 
11. 7. 2008 s tím, že bylo 
osloveno celkem 13 firem, 
které byly schopny výměnu 
zrealizovat. Do uzávěrky pro 
podání nabídek, která byla 
1. září do 12.00 hod., jsme 
obdrželi 4 nabídky (od firem 
BT-VUSTE spol. s.r.o., 3+S 
spol. s.r.o., ENBRA spol. 
s.r.o. a SAFRASTAV spol.
s.r.o.). Členové výběrové 
komise ve složení: Vlastimil 
Bartoš, ing. Zdeněk Ko-
cábek, ing. Jan Jordák a ing. 
Jiří Purnoch vyhodnotili jako 
vítěze firmu ENBRA spol. 
s.r.o., která nám nabídla 
podmínky nejlépe vyhovující 
našim požadavkům. O 
výsledku vyhodnocení na-
bídek byli účastníci 
výběrového řízení infor-
mováni 15. září 2008 
v souladu se zadávacími 
podmínkami druhého vý-
běrového řízení. 

Předpoklad zahájení prací na 
jednom ze stoupacích 
potrubí domu 601 je přelom 
listopadu a prosince 2008.
Další etapa výměny 
ostatních 28 stoupaček bude 
zahájena v lednu 2009. 
Podrobný harmonogram 

prací bude s předstihem 
vyvěšen v domech.
Vzhledem k výši finan-
čních prostředků družst-
va nemusíme na 
uvedenou akci žádat o 
úvěr, protože je družstvo 
schopné zrealizovat celou 
výměnu stoupacího potrubí 
z vlastních prostředků. V 
těchto dnech probíhají s 
vybranou firmou jednání o 
vzájemných podmínkách 
Smlouvy o dílo a 
bezprostředně po podpisu 
smlouvy vám sdělíme 
přesnou výši nákladů na 
tuto rekonstrukci. Pokud 
máte zájem o podrobnější 
informace o zadávacích 
podmínkách a dalších 
informacích týkajících se 
tohoto výběrového řízení, 
představenstvo vám je
poskytne v klubovně druž-
stva v době konzultačních 
hodin. Žádáme všechny 
družstevníky, kteří ještě 
neodevzdali formulář 
s údaji o stavu bytu, aby 
ho co nejdříve odevzdali 
do klubovny družstva!
V souvislosti s připravo-
vanou akcí výměny potrubí, 
během které bude nutné 
poskytnout většinu kočár-
káren k dispozici prováděcí 
firmě, upozorňujeme druž-
stevníky, že mohou nepo-
třebné předměty, umístěné 
v kočárkárně, odložit do 
kontejneru na velko-
objemový odpad. Dne 14.
10. 2008 bude přistaven v 
ulici U Sluncové   (parkoviště 
u voj. správy).

Pojištění domu
Ve spolupráci s pojišťovacím 
makléřem RNDr. Janem 
Mazánkem a správní firmou 
Rema, představenstvo 
družstva uzavřelo novou 
smlouvu o pojištění domu 
s pojišťovnou Alianz. Roční 
pojistné plnění v celkové 
výši 93.638,- Kč znamená
pro bytové družstvo Molbyt 
snížení ročních nákladů na 
pojištění o více jak polovinu 
s tím, že nová pojistná 
plnění jsou proti původní 
smlouvě s pojišťovnou Ko-
operativa výhodnější.

Futurama Business Park
(FBP)
V souvislosti s výstavbou 
FBP jsme nechali expertní a 
posudkovou kanceláří 
(RNDr. Hana Tvrdíková) 
zpracovat posudek ohledně 
znečištění fasády našeho 
domu a dalších negativních 
vlivů výstavby. Podnětem 
pro zpracování tohoto 
posudku byla nadměrná 
prašnost vzniklá v souvislosti 
s bouracími pracemi, sta-
vební činností a manipulací 
s vytěženými či navezenými 
zeminami a stavebními 
materiály v areálu FBP
v těsném sousedství našeho 
domu a následná reklamace 
znečištění přední severní 
podélné fasády domu
v důsledku výše uvedených 
prací v jeho bezprostřední 
blízkosti. Družstvo bude 
postupovat v souladu 
s doporučeními vyplývajícími 
ze závěrů posudku. Na 
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oficiálních webových strán-
kách BD MOLBYT
http://molbyt.webgarden.cz
jsou vám k dispozici foto-
grafie z průběhu výstavby.

Uzavírací ventily v te-
chnickém podlaží
V době nahlášeného termínu 
firmou Pražská teplárenská 
a.s. na odstávku TUV na 
sídlišti Invalidovna a to od 7. 
do 13. července 2008 se 
uskutečnila výměna uza-
víracích ventilů stoupacího 
potrubí teplé užitkové vody, 
které jsou umístěny v te-
chnickém podlaží domu. 
Výměnu provedla firma 
Štědrý na základě předložení 
nejvýhodnější cenové 
nabídky ze třech přijatých. 
Celkové náklady 60.255,20 
Kč s DPH schválené
Náhradní XVI. členskou 
schůzí byly odepsány 
z fondu oprav.

Komerční pronájem
Představenstvo uzavřelo 
s nájemcem bytu 59205 2. 
dodatek ke smlouvě o 
nájmu, který prodlužuje 
oprávněnost komerčního 
pronájmu uvedeného bytu 
na další jeden rok a to do 
31. srpna 2009. Ostatní 
body smlouvy zůstaly 
nezměněny.

Dotace úroků z úvěru
Družstvo na základě žádosti 
a splnění úvěrových 
podmínek obdrželo k 22. 7. 
2008 jednu z dalších dotací 
(211.460,-Kč) od Česko-

moravské záruční a roz-
vojové banky na pokrytí 
části úroků z úvěru poskyt-
nutého Komerční bankou 
a.s.

Opravy
Ve spolupráci se zástupci
domů řešilo představenstvo 
odstranění vad způsobených 
opotřebením u vchodových 
dveří jednotlivých domů. 
Firma AQ okna, která dveře 
v minulosti instalovala, před-
ložila cenovou nabídku 
oprav, kterou před-
stavenstvo akceptovalo. 
V domě 597 se jedná o 
havarijní stav, proto byla 
dohodnuta okamžitá oprava.

S firmou Gardavská –
úprava zeleně, je dohodnuto
uskutečnit v následujících 
dnech úpravu terénu 
v bezprostřední blízkosti 
domu, a to vyrovnáním 
betonových okapnicových 
dlaždic se stávajícím 
terénem s předpokládanými 
náklady 9.600,- Kč bez DPH. 
Uvedená firma provádí 
průběžně úpravu zeleně a 
likvidaci a preventivní 
chemický postřik plevele 
vyskytujícího se v bez-
prostřední blízkosti domu BD 
Molbyt v prostoru okapových 
dlaždic.

Firma Tuchyňa-výtahy pro-
vedla opravy výtahu v domě 
594 (1092,- Kč), v domě 
597 a výtahu v domě 601
(1.134,- Kč), opět v domě 
597 (1918,- Kč) a v domě 
596 (1897,- Kč), 

Firma Štědrý provedla ha-
varijní opravu svislé kana-
lizace, HT potrubí 
umístěného v úklidové 
místnosti domu 599/6
(1754,90 Kč). 

Firma Adam provedla 
výměnu schodišťových dlaž-
dic v domě 599, montáž 
podružného elektroměru pro 
klubovnu BD a provedla 
nastavení senzorů světel ve 
společných prostorách domu
(2510,- Kč).

Topná sezóna – žádost
V těchto dnech začala
topná sezóna. Žádáme 
všechny družstevníky, 
aby otevřeli 
termostatické hlavice na 
plný výkon, alespoň 
v prvních dnech vpuštění 
ohřátého média do 
systému. Družstevníky 
v 8. NP žádáme o časté 
odvzdušňování topného 
systému, které přispěje k 
eliminaci problémů, se 
kterými se každoročně 
na počátku topné sezóny 
potýkáme.  

Podrobnější informace 
ohledně financí a dalších 
záležitostí týkajících se 
chodu BD Molbyt vám rádi 
sdělíme v klubovně družstva 
v době konzultačních hodin 
nebo máte možnost, zapůjčit 
si u svého zástupce domu 
jednotlivé zápisy z jednání 
představenstva družstva.


