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Vážení členové bytového družstva MOLBYT, předkládáme vám nejdůležitější informace o událostech za 
poslední 3 měsíce a základní informace o plánované rekonstrukci. 
 
 
Akce výměna stoupacího 
potrubí 
 
 
12. ledna 2009 začne 
firma ENBRA spol. s r.o. 
provádět v domě 601/2 
na stoupačce levé sekce 
bytů 3+1 (z pohledu 
proti domu) práce na 
výměně stoupacího 
potrubí v sanitárních 
šachtách domu. Tuto první 
fázi sjednaného díla využije 
prováděcí firma k upřesnění 
harmonogramu prací pro 
další domy. Z tohoto důvodu 
se další práce v domě 601/2 
na stoupačce garsoniér 
rozběhnou až začátkem 
února 2009 a s týdením 
odstupem pak na stoupačce 
pravé sekce bytů 3+1 téhož 
domu. Předpokládané 
ukončení prací v domě 
601/2 je do konce února 
2009. Podle orientačního 
harmonogramu by měla 
prováděcí firma začít práce 
v dalším domě 600/4  na 
počátku března 2009. 
V každém domu budou 
prováděny práce nejdéle 4 
týdny včetně ukončovacích 
stavebních prací. 
Rekonstrukce v domě 599/6 
začne na konci  března 2009 
a v dalších domech pak v  
intervalech 4 týdnů. 
Předpokládané ukončení 
celého díla je do konce roku 
2009. Přesný harmonogram 
pro jednotlivé stoupačky 

vyvěsí prováděcí firma 
s předstihem v domech na 
místech obvyklých. Před 
započetím prací v domech , 
uskuteční představenstvo 
družstva domovní schůzky. 
Po celou dobu rekonstrukce 
na stoupačce buďte, prosím, 
připraveni, že po dobu 1 
týdne nepoteče teplá 
voda, nebude dodávka 
plynu a nebude možné 
používat odvětrávání 
prostor toalet, koupelen 
a kuchyní. Při výměně 
kanalizačního potrubí 
nebude možné používat 
v bytech toaletu a 
veškeré odpadní potrubí 
z koupelen a kuchyní po 
dobu  až 48 hodin. Pro 
tyto případy budete mít 
možnost používat toaletu, 
která je umístěna v přízemí 
domu u úklidových místností 
(klíč si budete moci 
s předstihem vyzvednout u 
zástupce domu) nebo 
mobilní chemickou toaletu, 
kterou si před započetím 
prací můžete převzít od 
zástupců prováděcí firmy. 
Dále budou v klubovně 
družstva připraveny k 
bezúplatnému zapůjčení 
elektrické vařiče.  
 
 
S dotazy či připomínkami se 
neváhejte obrátit na členy 
představenstva osobně 
v době konzultačních hodin 
(každé liché úterý od 17.00 

do 18.00 hod) nebo 
telefonicky na tel. 
777 665 299, nebo mailem: 
predstavenstvo.molbyt@em
ail.cz.  
 
 
Vzhledem k minimalizaci 
možných víceprací bylo 
nezbytné vyhotovit 
prováděcí dokumentaci, 
která byla velice časově 
náročná. Dimenze 
vzduchotechnického potrubí, 
za dodržení platných 
technologických parametrů, 
byla oproti původní 
projektové studii z roku 
2006 zmenšena, aby se 
snížily vícepráce související 
s navazujícími pracemi. 
Prováděcí dokumentace 
zahrnuje protipožární řešení 
tak, aby se každý byt stal 
samostatným požárním 
úsekem. Kompletní 
prováděcí projektovou 
dokumentaci dokončuje 
projektová kancelář JOBI 
ENERGO spol. s r.o. v úzké 
spolupráci s firmou ENBRA 
spol. s r.o.  
 
 
Představenstvo také vybralo, 
na základě předložených 
cenových návrhů, 
technický stavební dozor 
investora, a to firmu RNDr. 
Tvrdíková & Kříž, se kterou 
se dohodlo na podmínkách 
Mandátní smlouvy. Ta je 
nyní připravena k podpisu.  
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Jednání s investorem 
Futurama Business Park 
 
 
Představenstvo jedná se 
zástupci investora stavby 
Futurama Business Park 
(FBP) ohledně  podmínek 
spoluúčasti FBP na čistění 
fasády severní strany 
domu BD Molbyt, která 
trpí nadměrným znečistěním  
výstavbou FBP. Předsta-
venstvo předalo zástupcům 
investora expertní posudek 
vypracovaný posudkovou 
kanceláří ve spolupráci se 
znalcem v oboru staveb-
nictví ing. Rodem. Investor 
FBP v těchto dnech předložil 
návrh smlouvy vymezující 
jeho spoluúčast  na odstra-
nění nadměrného znečišťo-
vání domu a při realizaci 
rekonstrukce kontej-
nerových stání. Plánovaná 
investice úpravy vstupů 
do domu ve spolupráci 
s investorem FBP by měla 
nahradit původně plánované 
úpravy předzahrádek dle 
architektonického návrhu 
ing. Švamberkové.  Úprava 
zeleně předzahrádek se 
nemohla uskutečnit, protože 
větší část pozemku je MČ 
Prahy 8, která úpravu 
zamítla. V souvislosti 
s umístěním našich kontej-
rových stání na cizím 
pozemku jsme podali na 
Magistrát hlavního města 
Prahy - odbor správy 
majetku žádost o souhlas 
s opravou a úpravou dvou 
kontejnerových stání 
umístěných na pozemcích 
hlavního města Prahy. 
 
 
Řešení stížnosti druž-
stevníka na rozúčtování 
vodného a stočného 
 
V minulých dnech proběhla 
jednání představenstva 

s pověřeným pracovníkem 
Finančního ředitelství 
pro hlavní město Prahu 
ing. Antonínem Pubrdlem, 
související se stížností 
družstevníka/ce BD Molbyt 
na vyúčtování vodného a 
stočného podanou na FŘ hl. 
m. Prahy. Cenová 
kontrola bude zaměřena na 
dodržování ustanovení 
podmínek  rozúčtování 
vodného a stočného 
jednotlivým spotřebitelům a 
to od roku 2004. 
Uvedenému pracovníkovi FŘ 
hl. m. Prahy jsme předali 
veškeré požadované 
doklady. 
 
 
 
Dotace na úroky z úvěru 
 
V těchto dnech jsme 
požádali finanční úřad pro 
Prahu 8 o vystavení 
potvrzení o bezdlužnosti BD 
Molbyt jako jeden 
z podkladů pro obdržení 
další části dotace na úroky 
z úvěru od ČMZRB. Další 
podklad jsme získali v 
Komerční bance a.s., která 
stvrdila řádné splácení 
hypotečního úvěru. 
Současně probíhají s 
Komerční bankou jednání o 
výši fixní úrokové sazby 
hypotečního úvěru pro rok 
2009.   
 

 

 

 

Deratizace 
 

Ve spolupráci se správní 
firmou REMA jsme opětovně 
řešili žádost o mimořádnou 
deratizaci na sídlišti 
Invalidovna po předchozí 
korespondenci s paní 
Zápotockou z hygienické 
stanice hlavního města 
Prahy. Žádosti bylo 
vyhověno. 

Revize plynového 
potrubí v domech 
 
 
Pravidelná revize 
veškerého plynového 
potrubí v objektu BD 
Molbyt včetně bytových 
rozvodů byla provedena v 
termínu dohodnutém 
s prováděcí firmou p. 
Havlem (revizní technik) ve 
dnech od 14. do 22. října 
2008. Přesný harmonogram 
revize v jednotlivých bytech 
byl vyvěšen s předstihem 
v domech. Revize plynového 
potrubí  se musí uskutečnit 
pravidelně po 3 letech. 
V předchozích dnech jsme 
obdrželi revizní zprávu, která 
vyhodnotila v několika 
bytech nutnost oprav. 
Předesíláme, že závady 
plynového potrubí je 
družstevník povinen 
odstranit na vlastní 
náklady. V těchto dnech 
byli vyrozuměni ti, kterých 
se to týká. Děkujeme všem 
družstevníkům za 
zpřístupnění bytů.  
 
 
 
Revize hromosvodu 
 
Na základě cenových 
nabídek byla vybrána firma 
HROMO, spol. s r.o., aby 
provedla pravidelnou 
povinnou revizi 
hromosvodu celého 
objektu BD Molbyt. Revize 
byla řádně provedena podle 
norem po 5-ti letech a 
vykázala značné 
nedostatky. V této 
souvislosti jsme přistoupili 
k prověření správnosti 
vyhodnocení odporů svodů 
hromosvodů. Skutečnost 
nedostatků byla nezávislým 
pracovníkem potvrzena tak, 
jak uvedla původní zpráva a 
proto jsme oslovili firmy, aby 
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nám na opravy předložily 
cenové nabídky. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o  
havarijní stav, byla 
neprodleně vybrána na 
základě cenové nabídky 
firma Řezníček 
k odstranění závad. 4. 
prosince 2008 jsme 
s uvedenou firmou uzavřeli 
Smlouvu o dílo.  
 

Opravy 
 
V průběhu uplynulých 3 
měsíců byly provedeny 
následující drobné opravy:  
- Oprava výtahu v domu 
597/10 a 598/8 dveřní 
uzávěrky provedla firma 
Tuchyňa-výtahy. Celkový 
náklad činil 2267,- Kč s DPH.  
- Oprava a seřízení 
vchodových dveří, které 

provedla firma AQ-okna - 
výše nákladů 4998,- Kč s 
DPH. 
 
- V předchozích dnech 
dokončila firma Tuchyňa-
výtahy pravidelné odborné 
zkoušky výtahů v domech 
594, 596, 598, 599, 600 a 
601. Zjištěné závady začala 
uvedená firma v těchto 
dnech odstraňovat.  

 
 
 

 
 
 

Klidné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně zdraví, 
úspěchů a spokojenosti v novém roce 2009 vám přeje 

představenstvo bytového družstva MOLBYT. 
 


