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Vážení členové BD Molbyt, 

přinášíme Vám informace o novinkách a aktivitách BD Molbyt za první čtvrtletí 2011. 
 

XX. členská schůze 
XX. členská schůze BD Molbyt se bude konat v úterý, 26. 4. 2011 v 18.30 h v jídelně ZŠ 

Strozziho, ul. Za Invalidovnou 3, Praha 8 s následujícím programem: 
 

Program XX. členské schůze BD MOLBYT 

1. Zahájení XX. členské schůze, schválení programu schůze 
2. Zpráva představenstva, odměna kontrolní komisi 

3. Převody členských práv a povinností 
4. Zpráva kontrolní komise 

5. Řádná účetní závěrka družstva za rok 2010 

6. Zpráva mandátové komise 
7. Zpráva volební komise 

8. Volba člena představenstva  
9. Volba členů kontrolní komise 

10. Investice – rekonstrukce výtahů 
11. Investice -  zabezpečení kočárkáren 

12. Zpráva o opravách domů za rok 2010 a plán oprav na rok 2011 a I. čtvrtletí 2012 

13. Rozpis fondů družstva na rok 2012 
14. Diskuse 

15. Zpráva návrhové komise – usnesení 
 

Vezměte si s sebou doklad totožnosti, 

pokud zastupujete jiného družstevníka, 
tak jeho plnou moc! Podle sdělení právníků 

nemusí být plná moc k zastupování na 
členské schůzi úředně ověřena. Pro 

družstevníky, kteří se nemohou dostavit, 

navrhujeme za předpokladu vzájemné důvěry 
předat plnou moc zástupci domu. Na předchozí 

členskou schůzi se dostavilo méně než 40% 
družstevníků a tak ani náhradní členská schůze 

nebyla usnášeníschopná. Musela být proto 
svolána 2. náhradní členská schůze na jiný 

termín, což znamenalo zbytečně vynaložené 

finanční prostředky družstva za náklady 
spojené s konáním členské schůze a zbytečně 

vynaložený čas těch, kteří se dostavili. 
Z tohoto důvodu vás vyzýváme k účasti na 

XX. členské schůzi. Účast na členské 

schůzi je právo každého družstevníka. 
Využijte ho a dostavte se! Pozvánky 

s programem schůze budou včas vyvěšeny ve 
všech domech na obvyklém místě. 

Poznámka: členská schůze je platformou pro 
diskusi a schvalování zásadních oprav 

a investičních projektů. Proto Vás prosíme, 

abyste drobné dílčí problémy spojené 
s provozem bytového družstva řešili osobně 

v klubovně družstva v době konzultačních 
hodin, nebo prostřednictvím e-mailu. 

Volba člena představenstva a členů 

kontrolní komise 
V dubnu tohoto roku končí mandát člence 

představenstva BD MOLBYT, paní Simoně 
Kalvodové. Ve stejném období končí mandát 

i členům kontrolní komise BD MOLBYT. Volba 
člena představenstva a členů kontrolní komise 

je jedním z bodů programu XX. členské 

schůze. Ostatním členům představenstva končí 
3letý mandát v listopadu 2012. Návrhy na 

kandidáty do uvedených funkcí můžete zasílat 
(předat) představenstvu družstva nebo do 

schránky BD MOLBYT v Molákové 595 pouze 

v písemné formě do 15. dubna 2011. 

Finance 

Hospodářský výsledek po zdanění za rok 2010 
je ve výši xxxxxxxxxx Kč. Představenstvo 

družstva na XX. členské schůzi navrhne 

MOLBYT  č. 75/2010 
 

Informace představenstva pro členy bytového družstva 
                                                                  

 4. dubna 2011 
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převést uvedenou částku do fondu oprav na 
rok 2011. Platby do fondu oprav se pro rok 

2012 nemusejí z ekonomického hlediska 

navyšovat, zůstane tak stávající částka xxx 
Kč/m2. Přílohou tohoto  MOLBYTU jsou tabulky 

s přehledem o hospodaření družstva. Pokud 
budete mít jakékoliv nejasnosti či dotazy k této 

problematice, obraťte se přímo na xXXX 
xxxxxxxxxxxx  Na XX. členské schůzi budete o 

schválení těchto výsledků hospodaření 

hlasovat. 

Hypoteční úvěr a dotace na úroky z úvěru 

Dne 21. ledna 2011 uzavřelo představenstvo 
s Komerční bankou a.s. dodatek č. 5 smlouvy 

o hypotečním úvěru xxxxxxxxxx ze dne 22. 

ledna 2003 s úrokovou sazbou pro rok 2011 ve 
výši xxxxxx. Tento dodatek byl uzavřen na 

dobu určitou od 25. ledna 2011 do 24. ledna 
2012. Výše úrokové sazby pro rok 2010 byla x 

%. Na základě několika jednání představenstva 
se tedy úroková sazba pro rok 2011 snížila o 

xxxxx.  

Dne 22. ledna 2011 byla na účet bytového 
družstva MOLBYT připsána  další část dotace 

na úroky z úvěru ve výši xxxxxxxxxx Kč, kterou 
zaslala Českomoravská záruční a hypoteční 

banka na základě představenstvem dodaných 

podkladů. 

Stav finančních prostředků na účtech BD 

MOLBYT ke dni 23. 3. 2011: 
běžný účet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč, 

terminovaný účet číslo xxxxxxxxxxxx: částka 

celkem xxxxxxxxxxxxxx Kč, 
úvěrový účet číslo xxxxxxxxxxxxxxx: částka 

celkem xxxxxxxxxxxxxxxx Kč, 
hotovost v pokladně: xxxxxxxxxxx Kč. 

Úprava mezd členů představenstva 
Představenstvo BD Molbyt bude navrhovat 

úpravu hrubých mezd členů představenstva 

souvisejících s jejich uzavřenými dohodami 
o pracovní činnosti, a to snížení o xx% 

s účinností od dubna 2011. Je to jeden 
z dalších kroků představenstva, který směřuje 

ke snižování nákladů BD Molbyt. 

Investice - výtahy 
Jak jsme vás již průběžně informovali, dalším 

nezbytným projektem po rekonstrukci ZTI 
bude rekonstrukce výtahů tak, aby vyhovovaly 

normám EU. Ve stručnosti shrneme, jaké 
požadavky jsou na jejich rekonstrukci kladeny 

po provedení inspekčních prohlídek. 

Technický inspektor uvedl v jednotlivých 
inspekčních zprávách z roku 2008 přehled 

odchylek (rizik) zjištěných u výtahu podle 
četnosti (úrovně příčiny nebezpečí) 

a závažnosti (kategorie účinku nebezpečí). Ve 

všech výtazích se především jedná 
o následující „vysoké“ riziko: druh dveří kabiny 
výtahu, signalizace v kabině výtahu, vodítka 
a zachycovače kabiny výtahu. Na základě 

inspekčních zpráv sdělujeme, že uvedené 
odchylky s prioritní úrovní rizika „vysoké“ je 

nutné odstranit v horizontu následujících 5 let 

od jejich uvedení v inspekční zprávě. Vzhledem 
ke stáří stávajících výtahů, není z technických 

důvodů možné instalovat zachycovače kabiny 
výtahu směrem vzhůru bez jejich kompletní 

rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že se velké 

investici z hlediska splnění kritérií daných EU 
a závěrů inspekčních prohlídek nevyhneme, je 

v rámci rekonstrukce možné zvětšit rozměry 
kabiny výtahu ze stávajících 800 x 1030mm na 

800 x 1280mm a instalovat automatické dveře 
kabiny typu BUS. Součástí rekonstrukce je též 

dorozumívací zařízení mezi kabinou výtahu 

a servisní firmou. 
Představenstvo si proto v poptávkovém řízení 

vyžádalo cenové nabídky od firem Výtahy 
Liberec s.r.o., Výtahy Pardubice a.s., OTIS a.s., 

Dosna s.r.o., Schindler cz, a.s., Tuchyňa–

výtahy a Ctibůrek výtahy s.r.o.  Nabízené ceny 
se pohybují xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kč bez 

DPH/výtah, z čehož vyplývá, že celkové 
náklady na výměnu všech 10 výtahů dosáhnou 

výše cca xxxxxxxxxx bez DPH. Na základě 

těchto informací předloží představenstvo na 
členské schůzi návrh na schválení částky na 

výměnu výtahů v maximální výši xxxxxxxxx Kč 
bez DPH. Celková cena bude záležet na výši 

DPH v době realizace rekonstrukce 
jednotlivého výtahu. Pro výběr nejvýhodnější 

nabídky bude sestavena nezávislá výběrová 

komise. Představenstvo má zájem na 
transparentnosti výběru firmy, která bude 

nejlépe splňovat zadané požadavky. 
 

Investice - bezpečnost kočárkáren 

Vzhledem k opakovaným krádežím a pokusům 
o vloupání do kočárkáren se představenstvo 

dohodlo zakrýt okna tenkostěnnými 
plastikovými foliemi. Tyto folie mírně sníží 

estetiku i přirozené osvětlení, ale znemožní 
průhled zvenku do místností. Zakrytí 

standardními okenními foliemi by 

představovalo značně vysoké finanční náklady 
- cca xxx Kč/m2 (xxxxxxx Kč na jednu 

kočárkárnu jen za materiál). Představenstvo 
proto vybralo levnější a zároveň i účelnou 
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variantu. Náklady na zakrytí oken jedné 
kočárkárny (cca 11m2) včetně materiálu 

a práce se budou pohybovat okolo cca xxxxx 

Kč. Dalším důležitým prvkem vedoucím ke 
zvýšení bezpečnosti je výměna dveří 

u kočárkáren. Představenstvo proto navrhne 
na XX. členské schůzi výměnu stávajících dveří 

za protipožární, včetně montáže druhého 
zámku. Tato investice by vyžadovala výši 

nákladů cca xxxxxxxx včetně DPH. 

I přes tato budoucí opatření upozorňujeme 
nájemníky, že na věci uložené v kočárkárně se 

nevztahuje pojištění domu. 
 

Finanční pokrytí navrhovaných investic 

Náklady spojené s úhradou navržených oprav 
budou hrazeny z fondu oprav. Předpokládaná 

výše finančních prostředků ve fondu oprav 
bude k 31. 12. 2011 cca xxxxxxxxx Kč. 

V závislosti na konečné částce nezbytné 
k pokrytí nákladů spojených s úhradou 

navržených oprav představenstvo na členské 

schůzi navrhne rozložení oprav i do roku 2012, 
tedy tak, aby ve fondu oprav bylo na investice 

dostatek finančních prostředků a zbyly 
i finance na průběžné drobné opravy. 

 

Úspory tepla – instalace zařízení a 
regulace otopné soustavy 

Představenstvo družstva zahájilo předběžná 
jednání se společnostmi zabývajícími se 

úsporou tepla vyregulováním topné soustavy 

v našich domech. Nejedná se však o běžné 
vyregulování, ale o celkový projekt, který by 

měl družstevníkům BD MOLBYT v budoucích 
letech ušetřit cca 20% nákladů za 

spotřebované teplo. Vzhledem ke stálému 
zdražování energií a předpokládanému zvýšení 

daně z přidané hodnoty, považujeme investici 

v podobě montáže komponentů do 
technického podlaží za uvedeným účelem 

výhodnou a účelnou. Jedná se o zařízení, které 
je schopno našim domům nadávkovat ideální 

teplo a tím zamezit zbytečným tepelným 

ztrátám, vzniklým nadměrnými dodávkami 
tepla ze strany dodavatele. Předpokládaná 

investice pro realizaci projektu je cca xxxxxx. 
Kč včetně kompletního projektu otopné 

soustavy pro naše domy.  Návratnost nákladů 
na projekt, včetně kalkulace předpokládaných 

cen tepla v budoucích letech, by se měla 

pohybovat kolem 3-4 let.  
V současné době by však realizace tohoto 

projektu zatížila rozpočet družstva, proto 
budeme situaci na trhu v tomto odvětví nadále 

monitorovat a návrh na realizaci předneseme 
podle aktuálního stavu financí družstva na 

příští členské schůzi BD Molbyt. 

 
Výměna vodoměrů TV a odečet spotřeby 

tepla 
V průběhu ledna proběhla ve všech bytech 

výměna vodoměrů teplé vody. Abychom podle 
zákona mohli využívat těchto poměrových 

měřidel k odečtům, je nezbytné každé 4 roky u 

teplé vody a každých 6 let u studené vody mít 
tyto vodoměry nově ocejchovány. To vyžaduje 

jejich demontáž a montáž. Ve všech domech 
se představenstvu podařilo sjednotit termín 

odečtu spotřeby tepla firmou INMES 

s výměnou vodoměrů firmou ENBRA (náklad 
ve výši xxxxxxxxx Kč s DPH byl odečten z 

fondu oprav) a tím ušetřit váš čas v souvislosti 
s nezbytným zpřístupněním vašeho bytu 

 
Futurama Business Park 

V souvislosti s výstavbou druhé etapy 

administrativního centra Futurama jsme od 
družstevníků obdrželi několik stížností na 

negativní dopady na životní prostředí – hluk, 
světlo, prašnost. Představenstvo všechny tyto 

problémy projednalo se zástupci stavby již 

před zahájením stavby a nyní je znovu 
požádalo o nápravu. Na MČ Praha 8 jsme 

zaslali žádost o změření míry prašnosti. 
Výsledky tohoto měření budou předmětem 

dalšího jednání představenstva se zástupci 

investorské firmy Immorent. 
 

Zatékání do střechy 
V domě 600 byla nahlášena závada střechy. 

V bytě 60021 se objevují v nepravidelných 
intervalech mírné průsaky vody. 

Představenstvo zajistilo pracovníky firmy 

KASTEN, kteří provedli kontrolu střechy, 
a vzhledem k tomu, že podrobným 

prozkoumáním svárů střešní fólie nebyla 
závada zjištěna, představenstvo požádalo firmu 

ENBRA, která prováděla výměnu potrubí ZTI, 

o jeho kontrolu. V těchto prostorách, které 
jsou velmi špatně dostupné, její pracovníci 

nenalezli viditelnou závadu. Představenstvo 
požádalo o provedení kamerové zkoušky, která 

prokázala prosáklý panel. Na základě výsledku 
kamerové zkoušky představenstvo vyzvalo 

opětovně firmu KASTEN k podrobnému 

prozkoumání střešní krytiny a k odbornému 
posouzení, aby mohlo dojít k odstranění 

závady.
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