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Vážení členové BD Molbyt, 
přinášíme Vám informace o novinkách a aktivitách BD Molbyt za první čtvrtletí 2012. 
 
 
XXI. členská schůze 
XXI. členská schůze se bude konat 24. dubna 
2012 od 18.30 hod. v jídelně ZŠ Molákova. 
Pozvánka s programem bude včas řádně 
vyvěšena v domech na obvyklém místě. 
Obracíme se na ty družstevníky, kteří se  
z jakéhokoli důvodu nebudou moci v daném 
termínu členské schůze zúčastnit, aby vystavili 
tomu, komu důvěřují, úředně ověřenou plnou 
moc ke svému zastupování. Formulář „Plná 
moc k zastupování na XXI. členské schůzi“ 
si můžete vyzvednout u zástupců domů. Již 
několikrát se stalo, že z důvodu malé účasti se 
nemohla uskutečnit řádná a ani náhradní členská 
schůze. Podle stanov BD MOLBYT je nutné 
následně svolat 2. náhradní členskou schůzi 
v jiném termínu. Znamená to pak zdvojené 
náklady družstva za pronájem místnosti a 
zbytečně vynaložený čas družstevníků, kteří přišli 
na řádnou členskou schůzi. Představenstvo proto 
vyzývá všechny družstevníky k účasti na XXI. 
členské schůzi, případně k vystavení úředně 
ověřené plné moci.  
 
Termíny rekonstrukce výtahů 
Jak jsme Vás již informovali, 14. prosince 2011 
byla podepsána smlouva o dílo s firmou 
CTIBŮREK Výtahy s.r.o. na rekonstrukci všech 
výtahů BD Molbyt.  Jako první proběhla 
rekonstrukce výtahu v domě číslo 596 
(opotřebovanost výtahu byla ze všech největší), 
která započala 13. února. Výtah byl plně funkční 
předán v dohodnutém termínu 21. 3. 2012. Dne 
27. února začala rekonstrukce výtahu v domě 
597 s předpokládaným termínem ukončení  
4. dubna. Rekonstrukce výtahu v domě 598 byla 
zahájena 22. března s předpokládaným termínem 
dokončení 25. dubna 2012. V domě 599 bude 
rekonstrukce probíhat od 10. dubna do  
16. května 2012. Další rekonstrukce výtahů 
budou v pořadí domů: 600, 601, 595, 594, 593, 
592. O termínech odstavení výtahu a termínu pro 
vyklizení věcí z kočárkárny daného domu, která 
po dobu rekonstrukce výtahu slouží k uložení 
materiálu, bude každý družstevník písemně 
informován v dostatečném časovém předstihu. 

Rekonstrukce všech výtahů bude podle uzavřené 
smlouvy o dílo ukončena nejpozději 31. října 
2012. 
 
Vyklizení kočárkáren, náhradní umístění 
kočárků 
Obracíme se znovu na všechny družstevníky, aby 
vyklidili z kočárkáren věci, které tam 
nepatří.                                                           
Kočárkárny jsou určeny pouze k uskladnění kol 
a kočárků a ne jako odkladiště starého nábytku 
a nepotřebných věcí. K likvidaci můžete použít 
Sběrný dvůr Praha 8 – Libeň, ul. Voctářova 
- tel.: 266 007 299, provozní doba: Po - Pá 8.30 - 
18.00 hod., So 8.30 - 15.00 hod. Po předložení 
občanského průkazu je likvidace zdarma. 
V případě potřeby je možné na uvedeném 
telefonním čísle dohodnout i dopravu. Prováděcí 
firma potřebuje využít příslušnou kočárkárnu 
v týdenním předstihu před zahájením 
rekonstrukce pro uložení materiálu a poté po 
celou dobu rekonstrukce výtahu. Na tuto dobu 
bude vložka zámku kočárkárny vyměněna 
a obyvatelé domu nebudou mít do kočárkárny 
přístup. Po dokončení rekonstrukce bude původní 
vložka vrácena zpět. V případě potřeby lze po 
domluvě s představenstvem (e-mail: 
představenstvo.molbyt@email.cz nebo telefon po 
16.00 hod. 777 665 299) uskladnit kočárky 
v kočárkárně některého z vedlejších domů, kde 
rekonstrukce neprobíhá.  
 
Uzamykatelnost kontejnerových stání 
V souvislosti se zabezpečením kontejnerových 
stání uzamykatelnými vrátky je potřeba nalézt 
finančně i funkčně efektivní řešení. 
Představenstvo BD Molbyt provádí průzkum trhu 
za účelem výběru nejvhodnějšího způsobu 
uzamčení, které by zároveň zajišťovalo kvalitní 
a bezpečné uzamykání všech vchodových dveří 
domů. Stávající vložky jsou 10 let staré 
a vzhledem k používání nekvalitních hliníkových 
kopií klíčů jsou často poruchové. Z toho důvodu 
bude muset dojít ke kompletní výměně 
vchodových vložek dveří 592 až 601 a následně 
výrobě klíčů pro všechny domácnosti (cca 700ks). 
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Jsou posuzovány možnosti zabezpečení vložkami 
a klíči 3. bezpečnostní třídy. To znamená, že 
zhotovení dalších kopií klíčů by v budoucnu 
zajišťovalo pouze představenstvo prostřednictvím 
správní firmy REMA.  
 
Stav finančních prostředků na účtech BD 
MOLBYT ke dni 26. března 2012: 
běžný účet: xxxxxxxxxxxxxxxx Kč         
terminovaný účet: xxxxxxxxxxxxx Kč 
úvěrový účet: xxxxxxxxxxxxx Kč 
hotovost v pokladně: xxxxxxxxxx Kč 
 
 
Dodatek k hypotečnímu úvěru a dotace 
Na základě jednání představenstva s Komerční 
bankou, a.s. byl na rok 2012 uzavřen dodatek ke 
smlouvě o HÚ s úrokovou sazbou ve výši xxxx % 
p.a. (pro rok 2011 byla xxxx % p.a.). Ke dni  
23. ledna 2012 byla na účet BD MOLBYT připsána 
další část dotace na úroky z úvěru ve výši 
xxxxxxxx Kč. 
 
 
Kontrola plateb nájemného 
Ke dni 31. 1. 2012 proběhla kontrola plateb 
nájemného za rok 2011. Družstevníci jsou 
o svých pohledávkách ihned informováni 
písemnou upomínkou. Veškeré opožděné platby 
byly po upozornění neprodleně zaplaceny. 
Většina z nich vznikla opomenutím nebo 
nedopatřením, avšak žádná z nich se pravidelně 
neopakuje. Představenstvo u těchto pozdních 
plateb na základě písemné nebo ústní žádosti 
prominulo družstevníkům penále. Výjimkou byl 
byt 59402 - paní xxxxxxxx, kde došlo 
k opakovaným nedoplatkům na nájemném. Po 
urgentní výzvě představenstva k uhrazení 
nedoplatků pí xxxxxxxx veškeré pohledávky, 
včetně penále, uhradila. 
 
Kácení topolů 
Někteří z družstevníků vznesli na představenstvo 
BD Molbyt dotaz, z jakého důvodů byly pokáceny 
vzrostlé topoly před jižní stranou domu. Dle 
vyjádření MČ Prahy 8 byly stromy staré, měly 
špatné podloží pro kořeny a bylo riziko, že při 
silnějším větru by mohlo dojít k vyvrácení stromů 
a případnému poškození majetku nebo způsobení 
úrazu. Dle vyjádření MČ Prahy 8 byly vyhotoveny 
dendrologické posudky topolů, které uvedené 
skutečnosti potvrdily před jejich kácením. Na jaře 
bude na místě původních stromů provedena 
výsadba mladých stromků. Mají zde být vysázeny 
lípy a platany.  
 

 
Opravy a údržba domu 
Za období leden – březen byly provedeny tyto 
větší opravy a údržbářské práce: 
Firma Hřebíček po provedení revize plynu  
v bytech BD MOLBYT předložila představenstvu 
revizní zprávu včetně seznamu 9 zjištěných 
závad. Ve 4 případech se jedná o závady úniku 
plynu kolem uzávěru plynoměru a představenstvo 
je reklamovalo u firmy ENBRA. V dalších 3 bytech 
byl zjištěn únik plynu u přívodu ke sporáku. 
Družstevníci těchto bytů stvrdili svým podpisem, 
že odstraní zjištěné závady v co nejkratší době na 
vlastní náklady. Družstevníci 2 bytů, kteří nemají 
hlavní uzávěr plynu přístupný, musí zajistit jeho 
zpřístupnění do 20. 6. 2012. 
 
Pan xxxxxxxxxx v rámci DPP provedl na střeše 
domu kontrolu a vyčištění všech lapačů nečistot 
dešťosvodů. 
 
Firma Kos zajistila opravu a seřízení zášlapů  
u vchodových dveří všech domů včetně výměny 
nefunkčních komponentů s náklady ve výši  
xxxxxxxx Kč s DPH. 
 
Firma Tuchyňa provedla opravu výtahu v domech 
592 s nákladem ve výši xxxxxxxxxx Kč a 
v domech 595 a 593 ve výši xxxxxxxx Kč s DPH.  
 
Závady na osvětlení v domech 593, 594, 595, 
597 odstranila firma M and M s náklady ve výši  
xxxxxxxxx Kč s DPH. Všechny uvedené náklady 
byly odečteny z fondu oprav. 
 
Velkým, dosud jen částečně vyřešeným 
problémem, zůstává zatékání do bytu 60023. I 
přes opakovanou opravu střešní krytiny nad 
domem 600 a další kamerové zkoušky se stále 
nepodařilo najít zdroj zatékání. Využili jsme 
prozatím všech méně nákladných řešení 
k možnému odstranění závady. V případě dalšího 
zatékání budeme musit přistoupit 
k nákladnějšímu řešení v podobě odkrytí 
příslušné části střešní krytiny. 
 
Představenstvo jedná s firmou IMMORENT 
ohledně opravy schodových dlaždic před domy 
596 a 599. (Firma IMMORENT rekonstruovala 
všechny vstupy do domů na vlastní náklady jako 
náhradu za zhoršené prostředí v době výstavby 
Business centra.) U této firmy však došlo ke 
změně zástupce, který s představenstvem 
doposud jednal, a tím došlo k prodloužení 
termínu realizace této opravy, kterou by měla 
finančně krýt firma IMMORENT. 

 
Představenstvo přeje všem družstevníkům veselé a slunečné Velikonoce. 


