
 
MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592 – 601, Molákova 595, 186 00  Praha 8 - Karlín 

MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592 – 601, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl 
Dr, vložka 3487, IČ: 25 14 74 04, DIČ: CZ 25 14 74 04, bankovní spojení: KB. a.s., Praha,  

Pobočka Praha 9 – Balabenka, Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, číslo účtu: 19-3990730267/0100 
e-mail: predstavenstvo.molbyt@email.cz, web: http://molbyt.webgarden.cz 

1/2 

 
 
 
2. náhradní XIX. členská 
schůze BD Molbyt 
 
Řádná XIX. členská schůze 
BD MOLBYT byla svolána na 
27. dubna 2010. Počet 
přítomných družstevníků na 
této schůzi, ani na náhradní 
XIX. členské schůzi však 
nebyl podle stanov BD 
MOLBYT dostatečný k tomu, 
aby schůze byly 
usnášeníschopné. Sešlo se 
pouze 78 družstevníků, což 
je 34 %. Schůze proto byly 
ukončeny a představenstvo, 
v souladu se stanovami BD 
MOLBYT, svolalo 2. náhradní 
XIX. členskou schůzi na 11. 
května 2010. Pozvánky s 
programem 2. náhradní 
členské schůze byly včas 
vyvěšeny ve všech domech 
BD MOLBYT. 
 
2. náhradní XIX. členské 
schůze se zúčastnilo 62 
družstevníků a byla podle 
stanov BD MOLBYT 
usnášeníschopná bez ohledu 
na počet přítomných. 
Schůze proběhla podle 
stejného programu, jaký 
měly XIX. a Náhradní XIX. 
členská schůze. Byly na ní 
předneseny zprávy o 
činnosti družstva a o stavu 
jeho hospodaření, zpráva o 
opravách a plánu oprav na 
rok 2010 a 1. čtvrtletí roku 
2011, zpráva Kontrolní 
komise, zpráva o roční 
účetní závěrce za rok 2009. 
Dále byly zveřejněny 
informace o převodech 

členských práv a o rozpisu 
fondů na rok 2010. 
 
V závěru schůze došlo na 
intenzivní diskusi o přeměně 
družstva na společenství 
vlastníků. Vzhledem k závaž-
nosti a důležitosti otázky 
převodu bytů do osobního 
vlastnictví bude některé z 
následujících vydání Molbytu 
věnováno tomuto tématu 
jak v obecné rovině, tak i 
konkrétně ve vztahu 
k našemu družstvu. 
 
2. náhradní členská schůze 
schválila následující 
usnesení: 
1. Schvaluje výroční zprávu 
představenstva o činnosti a 
hospodaření bytového 
družstva od Náhradní XVII. 
členské schůze. 
2. Schvaluje finanční od-
měnu Kontrolní komisi, jako 
celku, ve výši xxx,- Kč. 
3. Bere na vědomí převody 
členských práv a povinností 
uskutečněných od 13. 
května 2009 do 11. května 
2010. 
4. Bere na vědomí zprávu 
Kontrolní komise. Bere na 
vědomí zprávu mandátové 
komise. Schvaluje roční 
účetní závěrku bytového 
družstva Molbyt za rok 2009 
a schvaluje zisk ve výši xxx 
Kč převést do fondu oprav 
na rok 2010. 
5. Schvaluje zprávu o 
uskutečněných opravách 
domů v majetku bytového 
družstva Molbyt od Náhradní 
XVII. členské schůze a plán 

oprav na rok 2010 a I. 
čtvrtletí roku 2011.  
6. Schvaluje rozpis fondů 
družstva pro rok 2011. 
 
Oprava východního 
průčelí domu 
 
Východní stěnu našeho 
domu značně poškodili ptáci. 
Stěnu je nutné opravit, a 
proto představenstvo 
oslovilo několik firem 
s žádostí o vypracování 
návrhu opatření a cenových 
nabídek, ze kterých bude 
výběrovou komisí vybrána 
firma nejlépe splňující 
požadavky poptávky.  
 
Stojany na kola v 
kočárkárnách 
 
V současnosti probíhá v 
našich kočárkárnách 
postupná montáž stojanů na 
kola. V některých domech je 
větší poptávka na umístění 
kol, než je předpokládaná 
kapacita stojanů - v každém 
domě budou nyní 
nainstalovány stojany pro 10 
kol.  Prosíme, vyplňte 
formulář vyvěšený ve 
vchodech k registraci počtu 
kol, které chcete mít 
umístěné v kočárkárně. 
V případě většího zájmu 
objednáme dodatečně další 
stojany. Předpokládáme, že 
stojany na kola přispějí ke 
zkulturnění prostředí 
kočárkáren. Vzhledem 
k tomu, že některé 
kočárkárny budí dojem 
odkladiště nepotřebného 

 
MOLBYT  č. 72/2010 

 
Informace představenstva pro členy bytového družstva 

                                                                 
11. června 2010 

 



 

 

nábytku a vybavení, žádáme 
vás, abyste z nich všechny 
nepotřebné předměty 
odstranili. Upozorňujeme, že 
na veškeré věci uložené ve 
společných prostorách se 
nevztahuje uzavřené 
pojištění domu v majetku 
bytového družstva MOLBYT 
a zde umístěné věci jsou na 
vaše vlastní riziko. 
 
Provozní opravy 
 
Dne 25. 5. 2010 byla 
nahlášena závada na 
kanalizaci v technickém 
podlaží v domě č. 600. 
Představenstvo řešilo tuto 
závadu s havarijní službou 
PVK (Pražské vodovody a 
kanalizace), která zajistila 
ještě téhož dne proplach 

potrubí. Objednali jsme 
kamerovou zkoušku potrubí, 
která závadu zpřesnila. 
Jedná se o závadu na 
veřejné části kanalizačního 
potrubí, kterou bude PVK do 
doby opravy (cca 2 týdny) 
monitorovat. Dosud vzniklé 
náklady a následné náklady 
na opravu uvedeného 
potrubí uhradí PVK. 
 
Odstávka teplé vody 
 
Firma Pražská teplárenská 
a.s. oznámila předsta-
venstvu družstva termín 
plánované letní odstávky 
teplé vody (TV) od 19. 7. 
do 21. 7. 2010 kvůli 
plánovaným opravám a 
údržbovým pracím na 
zařízení. Oznámení o 

odstávce TV bude 
s časovým předstihem 
vyvěšeno v každém domě 
na obvyklém místě. 
 
Hlavní uzávěry SV a TV 
v bytech 

 

V době výměny stoupacího 
potrubí zdravotně technické 
instalace se průběžně měnily 
nefunkční uzávěry studené a 
teplé vody v bytech. Pro 
zachování jejich funkčnosti a 
delší životnosti je nezbytné 
alespoň 1 x za měsíc je 
zavřít a znovu otevřít. 
Doporučujeme uzávěry vody 
krátkodobě uzavřít alespoň 
v době zapisování stavu SV 
a TV, které probíhá vždy na 
konci čtvrtletí. 

 

Dovolujeme si vás upozornit na nezbytnost zvýšené obezřetnosti v souvislosti s majetkem 
vašich domácností a majetkem družstva v době prázdnin, kdy většina z vás čerpá 
dovolenou.  V této době bývá zaznamenán vyšší počet vloupání do bytů. Předejít těmto 
skutečnostem můžete i tím, že budete dbát na zamykání domů a nebudete vpouštět 
neznámé osoby do domů prostřednictvím elektronického vrátného.  

 

 

 

Přejeme všem slunné a příjemné léto! 
 

 
 


