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Vážení členové BD MOLBYT,  
přinášíme vám nejdůležitější informace o dění v našem družstvu od vydání posledního informačního občasníku 
MOLBYT 84/2013 v květnu 2013. 
 
Zápis členů nově zvoleného představenstva do 
Obchodního rejstříku 
Na základě volby nových členů představenstva, která 
proběhla na XXIII. členské schůzi BD MOLBYT, byl 
proveden zápis nového představenstva do Obchodního 
rejstříku. Za zápis byl z provozního fondu uhrazen 
poplatek ve výši 2 000,- Kč. 
 
Vyúčtování služeb za rok 2012 
V květnu bylo všem členům BD MOLBYT doručeno 
vyúčtování za služby v roce 2012. Nedoplatky  
a přeplatky byly v průběhu letních měsíců vyrovnány 
s výjimkou několika případů, které průběžně řešíme. 
Vyšší nedoplatky formou splátkových kalendářů se 
splatností celé částky do konce roku 2013. Současně  
u těchto případů navyšujeme měsíční zálohy na služby.  
 
K dalšímu vývoji plánované výstavby 
Obchodního centra Invalidovna a Futuramy 
Investor stavby Futurama – IMMORENT ČR a investor 
plánované výstavby Obchodního centra Invalidovna – 
INVALIDOVNA CENTRUM patří do jedné developerské 
skupiny ERSTE GROUP IMMORENT ČR.  
Dne 14. 8. 2013 se uskutečnilo setkání zástupců 
představenstva se zástupci této developerské skupiny, 
kteří představili plán výstavby OC Invalidovna. Nyní se 
projekt nachází v „nulté“ fázi, tj. probíhá příprava 
stavby se všemi schvalovacími řízeními. Developer 
počítá se zahájením výstavby nejdříve v roce 
2016. V rámci výstavby je plánovaná roční výluka 
metra ve stanici Invalidovna a roční uzavření prodejny 
Albert. Předpokládá se demolice stávající budovy, kde 
je umístěn Albert, a otevření prodejny v novém 
objektu v minimálně stávajícím rozsahu. V nových 
budovách se plánují  další kancelářské prostory  
i umístění dalších prodejen. Zástupci představenstva 
měli výhrady k ročnímu uzavření prodejny Albert  
a požadovali od investora zajištění náhradní prodejny. 
Zástupci developera však argumentují tím, že ve 
stávající zástavbě na Invalidovně není nikde k dispozici 
potřebný prostor pro zřízení náhradní prodejny a tento 
požadavek nemohou splnit. Ohledně výluky metra 

jednají s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, který po 
dobu jeho uzavření posílí tramvajovou dopravu. Dále 
zástupci představenstva vznesli požadavek na 
vybudování dostatečného počtu míst na parkování  pro 
zákazníky centra i pro zaměstnance firem, které budou 
v areálu sídlit. Již nyní dochází k tomu, že auta firem 
neparkují v podzemních garážích Futuramy, ale parkují 
v Molákové ulici a v ulici Za Invalidovnou. Zástupci 
developera přislíbili, že budou s řešením parkování 
postupovat s představenstvem v součinnosti, včetně 
řešení příčného stání na levé straně Molákové ulice. 
Dále zástupci představenstva projednávali i další 
výstavbu Futurama. Výstavba posledního bloku, 
který bude naproti našemu domu, je posunuta 
na začátek roku 2015. Budou zde kanceláře  
a podzemní parkoviště. Objekt bude stejně vysoký jako 
stávající budovy Futuramy. Ke změně došlo ve 
vzhledu  této budovy, která měla být původně 
prosklená, nyní je navrhnuta ve stejném vnějším 
designu, jako ostatní budovy. Ing. Kabelka, člen 
představenstva, potvrdil splnění příslibu, který po 
jednání s představenstvem BD MOLBYT dal investor již 
při zahájení výstavby Futuramy  - součinnost investora 
na odstraňování negativních dopadů výstavby 
Futuramy na znečištění našeho domu, tj. umytí fasády 
na severní straně domu a finanční příspěvek na 
vymalování společných prostor domu.  
 
Souhrn ze seminářů pořádaných SMBD 
Zástupce představenstva se zúčastnil seminářů 
pořádaných SMBD, které se konaly 13. a 26. 6. 2013 
na téma „Bytové spoluvlastnictví a společenství 
vlastníků jednotek v novém soukromém právu a 
změny oproti současné úpravě v zákoně  
o vlastnictví bytů a Výklad ke stanovám 
společenství vlastníků jednotek, včetně změn po 
účinnosti nové právní úpravy. Lektory byli: JUDr. 
Pavla Schödelbauerová – vedoucí právního oddělení 
MMR, JUDr. František Lébl – předseda SMBD, JUDr. Jiří 
Čáp – místopředseda SMBD a Ing. Božena Kunzelová. 
Seminářů se zúčastnili zástupci více než 64 
společenství vlastníků a družstev.  
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Hlavním úkolem obou seminářů bylo seznámení se 
s novým občanským zákoníkem, který byl předložen 
sněmovně ke schválení s předpokládanou účinností od 
1. 1. 2014, a jeho výklad. Na tvorbě tohoto zákona, 
týkajícího se zejména bytové oblasti, se podíleli i výše 
uvedení lektoři.  
Snaha zákonodárců o zjednodušení stávajících zákonů 
nebyla naplněna. Již nyní se připravuje řada 
doprovodných ustanovení a v některých případech se 
bude čekat až na výsledky z případných soudních 
sporů. Nový občanský zákoník řeší Bytové 
spoluvlastnictví v Oddílu 5 § 1158 - § 1222.  
V důsledku přijetí těchto zákonů musí dojít k úpravám 
stanov bytových družstev (do 6 měsíců) i společenství 
vlastníků (do 3 let). Již na seminářích měly být 
k zakoupení vzorové stanovy  pro BD i pro SVJ, ale 
vzhledem k „nejasné“ legislativě nebyly doposud 
připraveny. 
V diskuzi zaznělo z řad zástupců společenství vlastníků 
mnoho, až neřešitelných, problémů. Mimo jiné 
například jednání s dlužníky. U SVJ, na rozdíl od 
družstev, je možnost vymáhání dluhu pouze soudní 
cestou, což je náročné  časově i finančně a ne vždy je 
pohledávka uspokojena. Jedná-li se o dlužníky,  
u kterých má pohledávku i stát (zdravotní, sociální 
pojištění), je na prvním místě uspokojena pohledávka 
státu. V konečném důsledku se pak stává, že 
pohledávka za nájemným zůstane SVJ neuhrazena  
a navíc SVJ platí soudní náklady. 
Při prodeji bytů v osobním vlastnictví omezuje jejich 
prodej i skutečnost, kdy předmětem exekuce je sice 
jiná bytová jednotka, avšak na listech vlastnictví 
společných částí domu a pozemků se tato informace 
objevuje a tím případného zájemce o koupi bytu může 
odradit. 
 
Požární kontrola 
V květnu provedla firma Flamistop požární kontrolu 
našeho domu. Nebyly zjištěny žádné závažné závady, 
byl vyměněn 1 hasicí přístroj s prošlou lhůtou za nový. 
Drobné závady byly okamžitě odstraněny. Náklady na 
kontrolu ve výši xxxxx Kč byly uhrazeny z fondu 
oprav. 
 
Prodloužení pronájmu nájemního bytu xxxxx 
Na byt xxxxx je uzavřená podnájemní smlouva na 
dobu určitou, a to do 30. 9. 2013 za cenu podnájmu 
xxxxx,- Kč/měsíc + poplatky za služby a energie.  Na 
XXIII. členské schůzi konané dne 3. 4. 2013 dostalo 
představenstvo od členské schůze mandát k převedení 
členských práv a povinností k bytu xxxxx na nového 
člena družstva, který vloží do fondu oprav družstva 
nejvyšší mimořádný členský vklad na základě 
výběrového řízení, které se uskuteční před převodem 
našich bytů do osobního vlastnictví. Původně 
představenstvo počítalo s tím, že se příprava převodu 

našeho družstva do SV a současně i vyhlášení 
uvedeného výběrového řízení uskuteční ve IV. čtvrtletí 
2013. Vzhledem k  přetrvávající nepřipravené 
legislativě však bude realizovat tyto kroky až po přijetí 
nového občanského zákoníku a tím dojde k časovému 
posunu. Z toho důvodu se představenstvo rozhodlo 
prodloužit pronájem bytu xxxxx do 30. 6. 2014 s tím, 
že výběrové řízení bude probíhat tak, aby byt bylo 
možné vítězi výběrového řízení předat po uvedeném 
datu. 
 
Stav financí k 26. 9. 2013 
Pokladna    xxxxx 
BÚ 19-3990730267/0100  xxxxx 
Spořicí účet 43-7376500267  xxxxx 
Úvěrový účet 27-1224631797/0100  xxxxx 
 
Topná sezóna začala 
Vzhledem k chladnějším dnům začala již topná sezóna. 
Prosíme družstevníky, aby kvůli doplnění odpařené 
vody otevřeli ventily u všech radiátorů na „5“  
a zkontrolovali, jestli se zahřál celý radiátor. Pokud se 
celý radiátor nezahřeje, je nutné danou stoupačku 
odvzdušnit. Proto prosíme družstevníky v posledních 
patrech, aby pravidelně radiátory odvzdušňovali.  
 
Větší opravy schválené představenstvem  
a hrazené z fondu oprav 

- Firma Staskiv provedla v květnu opravu 
vstupních schodišť. Opravu zkontrolovali 
zástupci domů a zástupce představenstva. 
Celkové náklady činily xxxxx,- Kč. 

- V červnu byla firmou SOZA provedena montáž 
ochranných plíšků  z vnitřní strany zámků  
u dveří ke kontejnerovým stáním, výroba  
a instalace 10 ks plechů k zámkům  
u vchodových dveří a oprava vložky domu 593. 
Za tyto práce a materiál byla firmě proplacena 
částka ve výši xxxxx,-Kč. 

- Firma Topení Sanita provedla na začátku září 
opravy radiátorů v bytech 59616, 59821, 
60018 a výměnu radiátoru v bytě 59701.  
Faktura ve výši xxxxx Kč byla uhrazena 
z fondu oprav. 

- Firma Staskiv zhotovila v srpnu další 
zabezpečení kontejnerových stání. Mezi 
zídku a stříšku byly umístěny příčné hranoly. 
Náklady za materiál i práce za obě 
kontejnerová stání činily xxxxx Kč. 

- xxxxx (601), na základě DPP, provedl během 
června  opravu vchodových dveří domů 596 a 
597. Špatné zavírání dveří bylo způsobeno 
uvolněnými rámy dveří, které bylo nutné 
znovu zasadit do zdi. 

Pěkný podzim všem družstevníkům přeje představenstvo BD Molbyt. 


