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Vážení členové BD Molbyt, 
v tomto čísle občasníku Molbyt vám přinášíme informace o dění v našem družstvu nejen ve třetím 
čtvrtletí 2012, ale i o tom, co nás čeká v příštím období. 
 
XXII. členská schůze a volba nového představenstva 
Dne 8. prosince 2012 končí funkční období stávajícího představenstva BD MOLBYT, s výjimkou pí 
Simony Kalvodové, které končí mandát v dubnu 2014. Volby členů nového představenstva BD 
MOLBYT se uskuteční na XXII. členské schůzi, která se bude konat 20. listopadu 2012 od 
18.30 v jídelně ZŠ Molákova. Členové stávajícího představenstva předloží svoji kandidaturu i na 
další tříleté volební období.  Každý z našich družstevníků má právo kandidovat do voleb za člena 
představenstva sám, nebo může přihlásit „svého“ kandidáta. Přihláška kandidáta do 
představenstva musí obsahovat základní data o kandidátovi, jimiž jsou jméno, příjmení, titul, 
datum narození, trvalé bydliště, kontaktní telefon, od kdy je členem BD Molbyt s uvedením čísla domu 
a čísla bytu a čestné prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce člena představenstva a jeho 
souhlas s kandidaturou. Součástí přihlášky musí být i prohlášení, že kandidátovi není známa 
žádná překážka vyplývající ze stanov BD MOLBYT a obecně závazných právních předpisů (viz níže), 
která by mu bránila působit v představenstvu BD MOLBYT. Pro možnost posouzení voličů, 
družstevníků BD MOLBYT, o jeho vhodnosti a přínosu pro BD MOLBYT, kandidát uvede svoji 
charakteristiku (své předpoklady pro výkon funkce v představenstvu), kterou na XXII. členské 
schůzi přednese družstevníkům. Doporučené údaje uvedené v charakteristice jsou vzdělání, praxe s 
prací v družstvu nebo v jiných statutárních a dozorčích orgánech. Kandidát může uvést i další údaje o 
zaměstnání či podnikatelské činnosti. Kandidát by měl uvést taková osobní data, která je ochoten 
publikovat pro ostatní členy družstva. 
Podle obecně závazných právních předpisů, musí člen představenstva bytového družstva splňovat 
následující podmínky: 
1. členství v družstvu, 
2. dosažení věku 18 let, 
3. plná způsobilost k právním úkonům, 
4. bezúhonnost ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o živnostenském podnikání, tzn., že nebyl pravomocně 

odsouzen, 
5. nenastala u něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle příslušných ustanovení 

živnostenského zákona (§ 8 zákona č. 455/1991 Sb.), 
6. nemá daňové nedoplatky vůči územním finančním orgánům státu, 
7. není podnikatelem s obdobným předmětem činnosti, ani členem statutárních a dozorčích orgánů 

právnických osob s takovýmto předmětem činnosti (§ 249 obchodního zákoníku). 
Přihlášky kandidátů do představenstva BD MOLBYT odevzdejte nejpozději do 6. listopadu 
2012 do 16.00 hod. do schránky BD MOLBYT, Molákova 595, v zalepené obálce s nápisem 
„PŘIHLÁŠKA KANDIDÁTA DO VOLEB ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA BD MOLBYT 2012“. Po uvedeném 
datu, kdy volební komise otevře přijaté obálky s kandidáty a vyhotoví kandidátní listinu, nebude na 
případné další návrhy kandidátů brán zřetel, a to ani v případě dalších návrhů během konání XXII. 
členské schůze. Přihlášky neúplné (neobsahující požadované údaje) uvede volební komise do seznamu 
kandidátů nesplňujících podmínky pro výkon funkce člena představenstva BD MOLBYT. 
V souvislosti s volbami členů do představenstva BD MOLBYT bychom Vás chtěli informovat o 
možnostech výběru struktury představenstva, a to tří, čtyř, nebo pětičlenného. Stávající členové 
představenstva na XXII. členské schůzi navrhnou zachování pětičlenného představenstva, neboť je 
tento model zárukou demokracie a lepší vzájemné zastupitelnosti. Při spravování tak velké nemovitosti 
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s 230 byty věnuje představenstvo značný čas k zajištění běžného provozu, tj. zajištění oprav, řešení 
technických, finančních a administrativních úkonů, ale i osobních problémů družstevníků. 
Rekonstrukce všech výtahů BD MOLBYT je u konce. V následujícím období, kromě zajištění 
standardního chodu družstva, bude představenstvo připravovat převody bytů do osobního vlastnictví 
(OV), které bude možné uskutečnit po doplacení hypotečního úvěru během roku 2014. Pro 
bezproblémový převod bytů do OV je nutné, aby představenstvo připravilo veškeré podklady již 
během roku 2013, a to bude vyžadovat vyšší časové vytížení všech členů představenstva. Je proto 
vhodné, aby noví kandidáti reálně zvážili i své časové možnosti pro výkon funkce v představenstvu BD 
MOLBYT. 
Děkujeme předem všem družstevníkům, kteří se na XXII. členskou schůzi dostaví a z 
představených kandidátů zvolí nové představenstvo BD MOLBYT. Upozorňujeme, že 
v případě zastupování, je pro účast na členské schůzi nutná úředně ověřená plná moc. 
Program XXII. členské schůze vám bude včas oznámen vyvěšením pozvánky v domech. 
 
Rekonstrukce výtahů 
Rekonstrukce výtahů začala dne 27.2.2012 v domě 596 a skončí 27.9.2012 dokončením rekonstrukce 
výtahu v domě 592. Rekonstrukce všech výtahů proběhla přesně podle harmonogramu. Při předávání 
výtahů do provozu nebyly zjištěny žádné viditelné závady, proto představenstvo postupně odsouhlasilo 
proplacení faktur za rekonstruované výtahy v dosavadní celkové částce xxxxx Kč s DPH. V souladu 
s podmínkami uzavřené SOD mezi firmou Ctibůrek a BD Molbyt probíhají úhrady faktur za poslední 3 
výtahy vždy v 6ti splátkách  rozložených do měsíčních splatností.  Tyto částky byly a jsou hrazeny 
z fondu oprav. Celková částka na rekonstrukci výtahů, uvedené v SOD, ve výši xxxxx Kč 
s DPH byla dodržena. Všichni nájemníci domů, kde proběhla rekonstrukce, obdrželi písemnou 
informaci, jak správně s výtahem zacházet. Žádáme všechny družstevníky, aby zde uvedené 
pokyny dodržovali, zejména neotvírali vnější (portálové) dveře dříve, než se automaticky 
otevřou vnitřní dveře výtahu. Do všech výtahů a na portálové dveře je umístěna informace o 
kontaktech na servis a vyproštění osob. Hlášení oprav: 241 72 46 00, 774 00 11 22, vyproštění 
osob: 602 32 33 39. Zároveň prosíme o sdělení závady představenstvu – e-mail: 
představenstvo.molbyt@seznam.cz nebo mobil 777 665 299). 
Představenstvo touto cestou děkuje všem družstevníkům za trpělivost a součinnost při průběhu 
rekonstrukcí výtahů. 
  
Vyúčtování služeb za rok 2011 
Koncem dubna obdrželi všichni členové družstva vyúčtování služeb za rok 2011. Přeplatky byly 
vyplaceny formou složenky, kterou doručila Česká pošta. Nedoplatky měly být zaplaceny do 
31.7.2012. Pokud jste tak z jakýchkoliv důvodů neučinili, zaplaťte co nejdříve příslušnou 
částku na účet BD Molbyt číslo 19-3990730267/0100, jako variabilní symbol uveďte po sobě 
jdoucí popisné číslo domu s číslem bytu bez mezery, nebo v hotovosti v klubovně BD Molbyt v době 
konzultačních hodin každé liché kalendářní úterý od 17.00 do 18.00 hod. Upozorňujme, že na 
opožděnou úhradu nedoplatků za služby se vztahuje penále ve výši 0,025% za den. 
 
Uzamykatelná kontejnerová stání 
V průběhu měsíce září dojde k instalaci zámků na vrata kontejnerových stání, která budou 
uzamykatelná. Kontejnerová stání se budou odemykat klíči od vchodových dveří a to tak, že 
kontejnerové stání umístěné naproti domu 598 bude možné odemykat vchodovými klíči od domů 597 
– 601, kontejnerové stání naproti domu 594 bude možné odemykat vchodovými klíči od domů 592 – 
596. Představenstvo předá univerzální klíče od kontejnerových stání správní firmě REMA a firmě 
určené pro svoz komunálního odpadu. Odvoz odpadků z uzamčených kontejnerových stání je 
zpoplatněn, a proto bude částka zohledněna ve vyúčtování služeb v nákladech za odpad. Věříme, že 
toto opatření povede ke zvýšení čistoty prostoru kontejnerových stání. Prosíme všechny družstevníky, 
aby vrata důsledně zamykali a do prostoru kontejnerových stání neodkládali nepotřebný nábytek a 
ostatní odpad, který tam nepatří. Znovu připomínáme, že bezplatné odložení odpadu (nábytku, 
elektroniky, lednic apod.) je pro obyvatele Prahy 8 ve sběrném dvoře v ulici Voctářova - tel.: 266 007 
299, provozní doba: Po - Pá 8.30 - 18.00 hod., So 8.30 - 15.00 hod. Dne 2.10.2012 bude od 13.00 – 
17.00 hod. přistaven velkoobjemový kontejner u parkoviště na rozhraní ulic U Sluncové a Za 
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Invalidovnou. Lze tam odkládat starý nábytek, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, 
kovové předměty. Nesmí se tam odkládat veškeré elektrospotřebiče, pneumatiky, chemikálie, barvy a 
suť. 
 
Stav financí k 18. 9. 2012  
Běžný účet:    xxxxx Kč 
Spořící účet:   xxxxx Kč 
Úvěrový účet: xxxxx Kč 
Hotovost v pokladně: xxxxx Kč 
 
 
Další pronájem bytu xxxxx a příprava na jeho prodej 
Stávající pronájem bytu č. xxxxx skončil 31.8.2012 (byt užíval jeden pronájemce od 1.9.2006). 
Představenstvo připravilo předávací protokoly. Předání bytu proběhlo 31.8.2012 za účasti dosavadního 
pronájemce uvedeného bytu, člena představenstva a p. Mageta ze správní firmy REMA. Byt byl 
převzat bez zjevných vad s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Před dalším pronájmem je však 
nezbytné celý byt vymalovat. Představenstvo jednomyslně rozhodlo o dalším pronájmu tohoto bytu a 
to na dobu určitou – na 1 rok. Pronájem na dobu určitou je z toho důvodu, že představenstvo 
předpokládá prodej tohoto bytu před převodem bytů do osobního vlastnictví. Proto představenstvo 
požádá družstevníky na XXII. členské schůzi o souhlas s prodejem tohoto bytu, který by se uskutečnil 
v průběhu roku 2013. Nabídku na pronájem bytu představenstvo zadalo pí Slováčkové z realitní 
kanceláře Intercontact. Měsíční pronájem bude činit xxxxx Kč + zálohy na služby, elektřinu, teplo a 
plyn. 
 
Prořez stromů ohrožujících majetek BD MOLBYT 
Jehličnany před domy č. 596 a 597 se při větších poryvech větru vychylují do stran takovým 
způsobem, že bouchají větvemi do oken domu a mohou způsobit škodu na majetku BD MOLBYT. 
Představenstvo proto zaslalo žádost na prořez větví těchto jehličnanů na MČ P8 a TSK. Na žádost 
zareagoval odbor životního prostředí MČ P8. Pokud bude mít dostatek finančních prostředků, zajistí 
kácení (prořez) jehličnanů v době vegetačního klidu, tj. od 1.11.2012 do 31.3. 2013. 
 
Větší opravy 
• Firma Víšek odstranila poslední závady uvedené v revizní zprávě o elektroinstalaci v domech. 

Náklady ve výši xxxxx Kč byly uhrazeny z fondu oprav. 
• Po poslední opravě střechy nad domem č. 600 průnik vody do bytu xxxxx ustal a vyschnul zde i 

předchozí průsak. Oprava (vymalování) zatečených míst v bytě xxxxx bude uhrazena z pojistky 
domu. Rekonstrukce střechy byla již po záruce a tak představenstvo nemohlo její opravu 
reklamovat u dodavatele rekonstrukce. 

• Firma SOZA (p. Skalický ml.) zhotovila ke kontejnerovým stáním zámky a universální klíče (pro 
představenstvo, pracovníky úklidu, správní firmu a firmu zajišťující svoz odpadků). Dále zajistila 
výměnu zámku v domě č. 595. Náklady ve výši xxxxx s DPH byly uhrazeny z fondu oprav. 

• Představenstvo uzavřelo DPP s panem Bienem (601) na opravy elektro v domech BD MOLBYT, u 
které byla stanovena výše čisté mzdy xxxxx Kč/hod. Použitý materiál bude vždy proplacen 
v hotovosti z pokladny družstva na základě předložení paragonů. 

• Došlo k opětovnému rozbití okna v bytě xxxxx neznámým vandalem. Policie případ odložila. 
Náklady na odstranění škody budou hrazeny z pojistky domu. 

Drobnější opravy v domech (opravy zámků, světel, zvonků…) probíhají průběžně. 


