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Výměna stoupacího potrubí ZTI

Dne  12.  ledna  2009  začala  firma 
ENBRA spol. s r.o. provádět v domě 
601/2 práce na výměně stoupacího 
potrubí  ZTI  v sanitárních  šachtách 
domu.  Tuto  první  fázi  sjednaného 
díla  využila  prováděcí  firma 
k upřesnění  harmonogramu  prací 
pro další domy. Dne 7. ledna 2009 
jsme  předali  podle  Smlouvy  o  dílo 
zhotoviteli  (ENBRA  spol.  s r.o.) 
staveniště  včetně  prostor 
kočárkáren  v domech  596,  597, 
599, 600 a 601, které budou sloužit 
jako  zázemí  pro  pracovníky 
zhotovitele  a  pro  uskladnění 
materiálu.  Po  ukončení  prací 
v příslušném  domu  bude  firma 
prostory  kočárkáren  průběžně 
předávat  zpět  k běžnému  užívání. 
Další prostory kočárkáren v domech 
592  a  594  budou  využity 
zhotovitelem později. 

Před  započetím  prací  v každém 
z domů  se  konají  informační 
schůzky nájemníků daného domu za 
přítomnosti zástupců představenstva 
a  zástupců  zhotovitele. 
S dostatečným předstihem jsou vám 
prostřednictvím  zástupců  domu 
jménem  představenstva  družstva 
předávány osobní dopisy, ve kterých 
vás informujeme o termínu realizace 
díla na vaší stoupačce. V domě, kde 
bude  rekonstrukce  probíhat,  jsou 
s časovým předstihem na obvyklých 
místech oznamovány nejen termíny 
prováděných  prací,  ale  také  i 
podrobný  harmonogram  sledu 
prováděných  prací  včetně  uvedení 
kontaktů na pracovníky jednotlivých 
firem a profesí. Některé informace o 
rekonstrukci  ZTI   byly  také  již 
zveřejněny  v Molbytu  č.  65,  další 
informace můžete získat na zmíněné 
informační  schůzce  v klubovně 

družstva  před  zahájením  prací  na 
vaší stoupačce. 
Budete-li mít jakékoliv další dotazy, 
neváhejte  se  obrátit  na  členy 
představenstva  osobně  v době 
konzultačních  hodin  (každé  liché 
úterý  od  17.00  do  18.00  hod.), 
telefonicky  na  tel.  777 665 299, 
nebo mailem: 
predstavenstvo.molbyt@email.cz. 

Rekonstrukci  provádí  pracovníci 
firmy ENBRA a firmy VAKKOS, spol. 
s  r.o,  která  je  subdodavatelem 
dodávky  a  montáže  vzduchotech-
nického  zařízení.  Stavbyvedoucím 
celého díla byl zhotovitelem určen p. 
Vasil  Sičák.  Dále  se  budete 
v průběhu  prováděných  prací 
setkávat  se  zástupci  stavebního 
dozoru  (TDI),  kterými  jsou  RNDr. 
Hana Tvrdíková a pan Petr Kříž. Ti 
jsou  zodpovědní  za  správně 
provedenou  práci  a  skutečně 
dodaný  materiál  na  základě 
vyhotovené  projektové  prováděcí 
dokumentace. 

Tato  dokumentace  vyhotovená 
projekční  kanceláří  JOBI  ENERGO 
spol.  s r.o.  určuje  instalaci 
ventilátorů Silent, které jsou z řady 
„radiálních“  a  oproti  „axiálním“ 
splňují  všestranné  požadavky 
výtlaku  vzduchu  pro  typ 
osmipodlažního  domu  a  elektroin-
stalačního  krytí  především 
v nezrekonstruovaných  bytech. 
Vybrané  ventilátory  SILENT  A90  z 
řady  “radiálních”  jsou  podle 
výrobcem  uváděných  technických 
parametrů  jedny  z  nejtišších  na 
českém trhu  (40  dB),  ostatní  typy 
vykazují  hlukové  parametry  od  48 
dB  výš.  Technické  posouzení 
radiálních ventilátorů dostupných na 
českém  trhu  dalšími  odborníky 
potvrdilo  doporučení  projekční 
kanceláře použít při rekontrukci ZTI 

ventilátor  SILENT  A90.  Rozměrově 
je  radiální  ventilátor  SILENT  A90 
srovnatelný  s  obdobnými  typy 
ventilátorů,  které  vyhovují 
parametrům  tlakových  ztrát  na 
potrubí VZT. 

Průběh  dosavadních  prací  v domě 
601/2  zatím  potvrdil  správnost 
rozhodnutí  výběrové komise, neboť 
pracovníci  vybrané firmy pracují  na 
vysoké profesní úrovni a také velmi 
dobře komunikují s družstevníky. 

Členové  představenstva  si  ověřují 
průběh prováděných prací osobními 
místními prohlídkami bytů, účastí na 
kontrolních  dnech  se  zástupci 
zhotovitele  a  zástupci  TDI  a  na 
závěrečném  předání  částí  díla 
včetně  kontroly  odstranění  vad  a 
nedodělků. 

Děkujeme vám všem za spolupráci a 
shovívavost  při  realizaci 
rekonstrukce ZTI v bytech, která se 
dá  charakterizovat  jako  největší 
zásah  do  vašeho  soukromí  od 
založení bytového družstva MOLBYT 
v roce 1997.

Futurama Business Park

Představenstvo  obdrželo  od 
Magistrátu  hlavního  města  Prahy 
souhlas  k opravě  2  kontejnerových 
stání,  která  jsou  umístěna  na 
pozemcích  hl.  m.  Prahy.  O  této 
skutečnosti  jsme  informovali 
zástupce  investora  firmy  PROXIMA 
IMMORENT. 

M O L B Y T
I N F O R M A C E  P Ř E D S T A V E N S T V A  P R O  Č L E N Y  B Y T O V É H O  D R U Ž S T V A



V souvislosti s řešením nadměrného 
znečištění  fasády  objektu  našeho 
bytového  družstva  v důsledku 
stavebních  prací,  předložila  firma 
PROXIMA  IMMORENT  návrh 
smlouvy  o  kompenzaci,  o  kterém 
v průběhu  těchto  dnů  intenzivně 
jednáme.
Navýšení  poplatku  za  správu 
domu - REMA

Představenstvo  odsouhlasilo  návrh 
správní  firmy  REMA  na  zvýšení 
plateb  správy  domu  za  1  bytovou 
jednotku  z 105,- Kč  bez  DPH  na 
115,- Kč bez DPH s účinností od 1. 
února  2009.  Za  poslední  3  roky 
správní firma uvedenou výši  plateb 
nenavyšovala  ani  v důsledku 
každoroční  inflace  vyhlášené 
Českým statistickým úřadem (ČSÚ). 
Oficiální  inflace  za  rok  2008  byla 
ČSÚ určena ve výši 6,3 %.

Hypoteční  úvěr,  dotace, 
termínovaný účet

Představenstvo  uzavřelo  dne  
19.  ledna  2009  dodatek  č.  3 
smlouvy  o  hypotečním  úvěru  č. 
008002231005 ze  dne  22.  ledna 
2003  s  úrokovou  sazbou  pro  rok 
2009 ve výši  5,3 %. Tento dodatek 
byl uzavřen na dobu určitou od 25. 
ledna  2009  do  24.  ledna  2010. 
Původní  nabídka  Komerční  banky 
byla  předložena  s výší  úrokové 
sazby 5,48 %, na základě osobního 
jednání  představenstva  s KB  byla 
snížena na 5,3 %. 

Dne 22.  ledna  2009  byla  na  účet 
bytového družstva MOLBYT připsána 
jedna z další  části  dotace na úroky 
z úvěru ve výši 211.422,- Kč, kterou 
zaslala na základě představenstvem 
dodaných  podkladů  Českomoravská 
záruční a hypoteční banka.

Představenstvo zrušilo dne 7. ledna 
2009 již bezpředmětný termínovaný 
účet  bytového  družstva  Molbyt  č. 
35-315601064/0100 u  Komerční 
banky  a.s..  Finanční  prostředky  ve 
výši  5.000,32 Kč  byly  převedeny 
jednorázovým  příkazem  na  náš 

běžný účet č.  19-3990730267/0100 
vedeného u KB a.s.

Spotřeba tepla, SV a TV za rok 
2008

Firma INMES spol. s r.o. provedla ve 
dnech  11.  až  13.  ledna  2009 
v bytech  odečty  tepla  za  rok  2008 
na  jednotlivých  topných  tělesech. 
S výjimkou  jediné  bytové  jednotky 
(60007)  byl  odečet  spotřeby  tepla 
proveden na všech topných tělesech 
umístěných  v objektu  BD  Molbyt. 
Konečné  rozúčtování  firma  INMES 
předložila správní firmě REMA.

Na  počátku  ledna  2009  proběhlo 
prostřednictvím  zástupců  domů 
závěrečné  odečítání  spotřeby 
studené a teplé vody za rok 2008. 
Konečné rozúčtování, které zajišťuje 
pro  BD  Molbyt  ing.  Jordák,  bude 
předáno  správní  firmě  REMA  jako 
podklad pro vyúčtování záloh 2008. 

Revize hromosvodu

Firma  Řezníček  podle  uzavřené 
Smlouvy o dílo odstranila závady na 
hromosvodu  objektu  BD  Molbyt. 
Nyní  hodnoty  odporů  na  všech 
hromosvodech  odpovídají  revizním 
předpisům a normám ČSN. Celkové 
náklady  činily  108.455,- Kč  včetně 
DPH.  Tato  firma  nám  vyhotovila 
odpovídající revizní zprávu. 

Příjem televizního signálu

K 30.  dubnu  2009  dojde 
k celostátnímu  přepnutí  televizního 
signálu  z  analogového  vysílání  na 
digitální.  Bytové  družstvo  MOLBYT 
v souladu se zákonem č.  127/2005 
Sb.  o  elektronických  komunikacích 
dle  §  104  umožňuje  příjem 
televizního  vysílání  prostřednictvím 
připojení  k rozvodu  kabelové 
televize. Pro nájemce bytů v objektu 
BD Molbyt byly v minulosti  rozvody 
společné  antény  přerušeny  a 

nahrazeny rozvody kabelové televize 
Cabel Plus, nyní firmy UPC. Proto je 
nutné  zajis-tit  si  příjem  televizního 
signálu individuelně prostřednictvím 
uvedené společnosti.   

Opravy,  zálohová  faktura  za  1 
etapu rekonstrukce ZTI

V průběhu uplynulých 3 měsíců byly 
provedeny  následující  opravy 
(uvedené  částky  byly  hrazeny 
z fondu oprav): 

Za  odstranění  závad  z povinných 
odborných tříletých zkoušek výtahů 
v domech 594, 596, 598, 599, 600 a 
601  vynaložilo  družstvo  finanční 
prostředky v celkové výši  96.498,80 
Kč  s DPH.  Opravy  provedla  firma 
Tuchyňa-výtahy.

Závadu  výtahu  v domě  596/12 
odstranila  firma  Tuchyňa-výtahy 
s nákladem  ve  výši  2.408,90 Kč 
s DPH.

V bytě 59602 byl  zjištěn silný únik 
média z radiátoru ústředního topení. 
Závada  byla  vyhodnocena  jako 
havarijní stav. Firma Zdeněk Hes AA 
provedla  demontáž  topného  tělesa 
zároveň  se  zaslepením  přívodu  a 
odvodu  vodorovného  rozvodu  ÚT. 
Finanční  náklady  za  tuto  opravu 
činily 2.854,- Kč s DPH. 

Firma  ADAM  odstranila  závady 
nefunkčního  osvětlení  společných 
prostor  a  provedla  výměnu 
senzorových  čidel  v domech  593 a 
601 s celkovým finančním nákladem 
ve výši 1.880,- Kč s DPH. 

Opravu  výtahu  magnetu  křivky 
v domě  592/20  zajistila  firma 
Tuchyňa-výtahy  s finančním 
nákladem ve výši  1686,- Kč s DPH. 
Za vyproštění osob z výtahu v domě 
592/20, za výměnu táhla a výměnu 
magnetu  proplatilo  družstvo  firmě 
Tuchyňa-výtahy finanční  prostředky 
v celkové výši 7.690,-Kč s DPH.

Dne 13. února 2009 byla uhrazena 
záloha  faktury  za  první  etapu 
rekonstrukce ZTI v domě 601/2 ve 
výši 300.000,- Kč.

text: představenstvo BD, vydává: MOLBYT, bytové družstvo Molákova č.p. 592-601, zapsané v obchodním rejstříku 
Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 3487, IČ: 25 14 74 04, DIČ: CZ 25 14 74 04, adresa: Molákova 595, 186 00  Praha 8 – Karlín, 

web: http://molbyt.webgarden.cz, e-mail: predstavenstvo.molbyt@email.cz, bankovní spojení: KB, a.s., Praha, 
pobočka Praha Podvinný Mlýn, Podvinný Mlýn 2, 180 41 Praha 9, číslo účtu: 19 – 3990730267/0100


