
 
 

číslo 67 29. dubna 2009 

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  

 
 
 
Vážení členové bytového druž-
stva Molbyt, 
  
předkládáme vám 67. číslo občasní-
ku Molbyt, abychom vás informovali 
před nadcházející XVII. členskou 
schůzí. 
 
Program XVII. členské schůze 
BD MOLBYT 
 
1. Zahájení XVII. členské schůze, 

schválení programu schůze 
2. Zpráva představenstva, odměna 

kontrolní komisi 
3. Převody členských práv a povin-

ností 
4. Zpráva kontrolní komise 
5. Zpráva mandátové komise 
6. Řádná účetní závěrka družstva za 

rok 2008 
7. Zpráva o opravách domů a plán 

oprav roku 2009 a I. čtvrtletí 
2010 

8. Rozpis fondů družstva na rok 
2010 

9. Diskuse 
10. Zpráva návrhové komise – usne-

sení 
 
Pozvánky s programem XVII. člen-
ské schůze budou včas vyvěšeny 
v domech na obvyklém místě.  
 
Vezměte si s sebou doklad to-
tožnosti, v případě zplnomoc-
nění jiné osoby úředně ověře-
nou plnou moc. Účast na člen-
ské schůzi je právo každého 
družstevníka. Využijte ho a do-
stavte se. 
 
Na XVII. výroční členské schůzi, kte-
rá se bude konat 12. května 2009 
od 18.30 hodin v prostorách jídel-
ny Základní školy Molákova, ul. Za 
Invalidovnou 3, Praha 8, není 
z časových důvodů mnoho prostoru 
na řešení problematiky týkající se 
realizace rekonstrukce ZTI. Prosíme 

vás proto, abyste se s  dotazy, při-
pomínkami či návrhy obrátili na 
představenstvo osobně v klubovně 
družstva v době konzultačních hodin 
nebo prostřednictvím e-mailu. 
 
Návrh představenstva družstva 
V souvislosti s rekonstrukcí ZTI 
v bytových jádrech se budeme na 
uvedené členské schůzi na vás 
obracet s návrhem schválení rekon-
strukce vzduchotechnického stoupa-
cího potrubí (VZT) v bytech na pra-
vé stoupačce domu 592/20. Po po-
žáru v roce 2000 byly sice uvedené 
byty kompletně zrekonstruovány 
včetně veškerého stoupacího potru-
bí, ale pravděpodobně s ohledem 
na finanční prostředky družstva a 
stav havárie s cílem co nejrychlejší-
ho navrácení bytů do původního 
stavu a zpětného nastěhování ná-
jemníků, nebylo prioritou technické 
provedení stoupacího potrubí vzdu-
chotechniky a ideální funkčnost od-
větrání místností sociálního zařízení.  
 
Jsme toho názoru, že pokud na kon-
ci letošního roku bude na všech 29 
stoupacích potrubích a v bytech na-
instalováno jednotné, normám od-
povídající VZT zařízení (schváleno 
Náhradní XV. členskou schůzí), mělo 
by se přistoupit k rekonstrukci VZT i 
v těchto bytech nejen v rámci soli-
darity, ale především z důvodu kva-
litní funkčnosti zařízení VZT.  
 
Stávající stoupací potrubí plynu, ka-
nalizace, studené a teplé vody by se 
na této stoupačce zachovalo. Vyna-
ložené finanční prostředky by se po-
hybovaly kolem 250.000,- Kč s DPH 
v závislosti na upřesnění náročnosti 
stavebních prací s tím souvisejících.  
 
Zvažte, prosím, pečlivě náš návrh, 
který bude přednesen v rámci bodu 
č. 7 programu schůze. 
 

Ke zprávě o opravách 
Vzhledem k finanční náročnosti re-
konstrukce ZTI vám představenstvo 
na XVII. členské schůzi nebude 
předkládat další návrhy rozsáhlejších 
investic. V bodu programu „Zpráva 
o opravách domů a plán oprav roku 
2009 a I. čtvrtletí 2010“ bude uve-
den pouze výše zmíněný návrh 
představenstva a finanční náklady 
na předpokládané drobné, nezbytně 
nutné provozní opravy, revize a 
opravy po provedených revizích. Po-
čátkem roku 2010 nás především 
čekají povinné periodické revize 
elektroinstalací společných prostor 
domu.  
 
Finance  
Hospodářský výsledek po zdanění za 
rok 2008 je ve výši 408.253,08 Kč. 
Představenstvo družstva bude na 
XVII. členské schůzi navrhovat pře-
vést uvedenou částku do fondu 
oprav na rok 2009. Platby do fondu 
oprav se pro rok 2010 nemusejí 
z ekonomického hlediska navyšovat.  
 
Na XVII. výroční členské schůzi bu-
de představenstvo navrhovat pone-
chat stávající částku 22Kč/m2. Dojde 
pouze k úpravám v provozním fon-
du, nikoliv ale k jeho navýšení. Ně-
které provozní náklady, jako např. 
pojištění domu, se snížily na základě 
uzavření pojistné smlouvy s jinou 
pojišťovnou za podmínek vylepšení 
pojistného plnění.  
 
Přílohou tohoto čísla MOLBYTU jsou 
tabulky s odpovídajícími čísly o hos-
podaření družstva. Pokud budete 
mít jakékoliv nejasnosti či dotazy 
k této problematice, obraťte se, 
prosím, na paní Míkovou tel. 
777 665 299.  Na připravované 
XVII. členské schůzi budete schva-
lovat právě tyto výsledky našeho 
hospodaření. 
 



Rozúčtování nákladů spotřeby 
studené a teplé vody (SV, TV) 
pro bytovou jednotku 
Stížnost, kterou podal na Finanční 
ředitelství hl. m. Prahy družstevník 
našeho bytového družstva shledal 
tento úřad jako neopodstatněnou. 
Kontrolu správnosti stávajícího sys-
tému rozúčtování SV a TV zakončil 
pověřený pracovník ing. Pubrdle 
protokolem ze dne 27. dubna 2009, 
ve kterém je uvedeno, že MOLBYT, 
bytové družstvo neporušuje 
v uvedené souvislosti žádné ustano-
vení vyhlášek, stanovy družstva ani 
zákony České republiky.  
 
Výměna ZTI v bytových jádrech 
domu 
V tuto chvíli máme za sebou úplnou 
výměnu ZTI v 69 bytech a ve 3 
technických místnostech umístěných 
v přízemích domů. Děkujeme druž-
stevníkům těchto bytů za zpřístup-
nění v daných termínech a za jejich 
součinnost při provádění všech ne-
zbytně nutných prací v jejich by-
tech. Dosavadní spolupráci na tomto 
projektu mezi družstevníky, před-
stavenstvem družstva, zástupci sta-
vebního dozoru a pracovníky prová-
děcí firmy ENBRA hodnotíme pozi-
tivně.  
 
Samozřejmě se při takto rozsáhlé 
rekonstrukci, která se dotýká přímo 
vašeho soukromí, nevyvarujeme 
drobných problémů, které se však 
snažíme bez prodlení řešit. Chtěli 
bychom vás všechny ujistit, že před-
stavenstvo družstva nakládá 
s finančními prostředky družstva 
ekonomicky nejen v souvislosti 
s výměnou ZTI.  
 
Veškeré finanční náklady vynaložené 
na opravy a rekonstrukci ZTI byly 
schváleny nejvyšším orgánem byto-
vého družstva, kterým je členská 
schůze. Ke dnešnímu dni předsta-
venstvo odsouhlasilo a proplatilo za 
skutečně dodaný materiál a prove-
denou práci v domech 601 a 600 

firmě ENBRA spol. s r.o. celkem 
1 576 626,58 Kč s DPH. 
 
Omluva představenstva druž-
stva 
V občasníku MOLBYT č. 66 jsme 
uvedli parametry hluku ventilátoru 
SILENT A90 40dB. Těmito paramet-
ry disponují dvouotáčkové ventiláto-
ry SILENT, které se využívají ke stá-
lému odvětrávání prostor.  
 
Skutečné parametry hluku venti-
látoru SILENT A90 jsou 46 dB a 
řadí se k nejtišším RADIÁLNÍM 
ventilátorům dostupným na čes-
kém trhu. Představenstvo družstva 
se tímto omlouvá všem družstevní-
kům za zveřejnění nesprávné infor-
mace. 
 
K ventilátorům VZT 
Nelze přehlédnout a ignorovat in-
formace, které jsme během rekon-
strukce ZTI vyslechli od družstevní-
ků, kteří se snaží být odborníky a 
doporučují ostatním nájemníkům 
instalaci axiálních ventilátorů.  
 
Žádný z AXIÁLNÍCH ventilátorů 
nevyhovuje parametrům insta-
lovaného stoupacího VZT po-
trubí v závislosti na výšce 8 
podlažního domu a zároveň na 
velikosti průměru VZT stoupa-
cího potrubí, která je limitována 
danou velikostí prostupů mezi 
byty. Opačné informace jsou ne-
podložené.  
 
Ventilátory SILENT jsou v prosto-
rech toalety instalovány tak, aby je-
jich spuštění proběhlo automaticky 
po uplynutí 3 minut od rozsvícení 
v uvedeném prostoru. Za 2-3 minu-
ty jsou ventilátory schopny provést 
výměnu vzduchu a časový doběh 
umožňuje jejich automatické vypnu-
tí.  
 
V prostorech koupelny nebo společ-
ných prostorech toalety s koupelnou 
jsou ventilátory instalovány 
s individuelním vypínačem, který za-

jistí jejich spuštění. I u těchto 
prostor je instalován časový doběh 
umožňující jejich automatické vy-
pnutí.  
 
Futurama Business Park (FBP) 
V květnu tohoto roku investiční spo-
lečnost PROXIMA IMMORENT ukončí 
I. etapu výstavby Futurama Busi-
ness Park. Se zástupci uvedené fir-
my představenstvo vyjednalo pod-
mínky smlouvy „o úpravě některých 
vztahů týkajících se realizace stavby 
areálu Futurama Praha 8 – Karlín“.  
 
Celkem se bude jednat o inves-
tice ze strany uvedené společ-
nosti ve výši kolem 1 milionu 
Kč.  
 
Ve zmíněné smlouvě je uvedena re-
konstrukce dvou kontejnerových 
stání. Změna v investici do úprav 
zeleně před domy BD Molbyt byla 
zapříčiněna neodsouhlasením této 
úpravy úřadem městské části Prahy 
8. Investice v plánované výši bude 
použita na výměnu velmi kluzké 
dlažby za protiskluzovou a rekon-
strukci schodišť před jednotlivými 
vchody do domů. Uvedená investiční 
společnost se také ve smlouvě zavá-
že k postupnému vyplacení 
500.000,- Kč na účet družstva, a to 
časově podle vydání kolaudačních 
rozhodnutí výstavby jednotlivých 
etap FBP. V těchto dnech posuzují 
návrh smlouvy advokátní poradny 
zúčastněných stran.  
 
Tyto investice a finanční pro-
středky poskytne PROXIMA 
IMMORENT bytovému družstvu 
MOLBYT v souvislosti se zhor-
šeným životním prostředím 
v naší lokalitě a za znečištění 
fasády našeho domu, kterou 
výstavba FBP zapříčiňuje.  
 
Předem děkujeme za vaši účast 
na XVII. členské schůzi. 
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