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nezodpovídá  a  jejich  pojištění  je  na
individuálním  řešení  družstevníků.  Žádáme
družstevníky,  aby  zamykali  oba  zámky
u dveří kočárkáren!

Kontrola plateb pojistného
Dne  2.  8.  2011  uskutečnila  Všeobecná
zdravotní  pojišťovna  za  účasti  člena
představenstva  kontrolu  plateb pojistného  na
veřejné  zdravotní  pojištění  a  dodržování
ostatních  povinností  plátce  pojistného  –  BD
MOLBYT.  Kontrola  byla  provedena  za  období
od 9. 1. 2010 do 29. 7. 2011 a nezjistila žádné
nedostatky  BD  MOLBYT,  které  plní  řádně
všechny  povinnosti  vztahující  se  k  platbám
pojistného.

Havárie ležatého potrubí teplé vody v TP
V průběhu posledních 3 měsíců jsme evidovali
a zajistili odstranění 3 havárií hlavních rozvodů
potrubí teplé vody (mimo spoje) v technickém
podlaží  domu  601.  Potrubí  bylo  instalováno
v roce 2002 firmou Instala. Uvedená firma již
neexistuje a na dílo se již nevztahuje záruka.
Prostřednictvím  správní  firmy  REMA  byl
osloven  výrobce,  kterému  bylo  poškozené
potrubí  předloženo  k posouzení.  Závěr
vyhodnocení závady výrobcem je, že tento typ
potrubí  je  stále  nejkvalitnějším  na  českém
trhu,  a  jednalo  se  pravděpodobně  o  skrytou
vadu materiálu. Výrobce potrubí se zavázal, že
v případě další havárie obdobného charakteru
bude materiál na opravu kompenzovat. Opravy
provedly  firmy Vasil  Sičák  a Tommi.  Náklady
činily 19.032,40,- Kč a byly uhrazeny z fondu
oprav.

Vytopení domu 600
Dne 15. 8. 2011 došlo k vytopení domu 600 od
4.  patra  do  přízemí.  Zasažena  byla  také
elektroinstalace  výtahu.  Opravu  výtahu
provedla firma Tuchyňa. Kontrolu elektrického
vedení provedla firma Mašek, úklid  domu byl
zajištěn  panem  Novotným  (59919).  Náklady
v celkové  výši  2.852,-  Kč  byly  uhrazeny
z  fondu  oprav  a  následně  přeúčtovány
družstevníkovi, který škodu způsobil.

Odvzdušnění radiátorů ústředního topení
Představenstvo  se  obrací  na  všechny
nájemníky,  kteří  bydlí  v  bytech  v  posledním
patře  domu,  aby  průběžně  odvzdušňovali
radiátory ústředního topení.

Termohlavice
Pro možnost výměny vadných termohlavic na
ústředním  topení  představenstvo  zakoupilo
30 ks termohlavic v celkové částce 8 070,- Kč
s DPH. Výměnu vadných termohlavic si  hradí
každý družstevník sám. Můžete si je zakoupit
za  270,-Kč/ks  v  klubovně  družstva  v  době
konzultačních hodin.

Prohlídka rozvodů plynu v bytech a 
v technickém podlaží domů
Od 19. 10. do 3. 11. 2011 proběhne pravidelná
kontrola  rozvodů  plynu  v  bytech  a
v technickém podlaží domů. Termíny prohlídek
jsou  vyvěšeny  v  domech.  Žádáme  všechny
družstevníky,  aby  v  uvedeném  termínu
zpřístupnili  byt  reviznímu  technikovi,
p. Marianu Hřebíčkovi.

Stav  finančních  prostředků  na  účtech
BD MOLBYT ke dni 17. 10 2011:
běžný účet: 314.203,12 Kč
terminovaný účet: 7,460.634,40 Kč
úvěrový účet: -4,238.955,49 Kč
hotovost v pokladně: 3.974,- Kč

Opravy a údržba
Na žádost představenstva firma REMA zajistila
dekantaci  okapového chodníčku kolem celého
objektu  včetně chemického ošetření. Náklady
činily 4 080,- Kč s DPH.

1. 8.  2011 proběhly odborné zkoušky výtahů
v domech  595  a  597,  z dodaných  protokolů
vyplývá,  že  výtahy  jsou  způsobilé  provozu.
Náklady činily 18 000,- Kč s DPH.

Všechny  uvedené  náklady  byly  uhrazeny
z fondu oprav.

Představenstvo  předalo  zástupci  firmy
IMMORENT  seznam závad zámkové  dlažby  a
schodů před vchody do domů. Opravy provede
firma IMMORENT na vlastní náklady.
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