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Vážení členové BD MOLBYT,  
přinášíme vám nejdůležitější informace o dění v našem družstvu od vydání posledního informačního občasníku 
MOLBYT č. 85/2013 v září 2013. 
 
Družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví? 
Zástupci představenstva se 31. 10. a 26. 11. 2013 
zúčastnili seminářů SMBD na téma „Bytová družstva, 
nájem družstevního bytu po 1. 1. 2014 a výklad 
k Metodickému návodu pro zpracování stanov BD“  
a „Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků 
jednotek po 1. 1. 2014“. Představenstvo ve spolupráci 
s JUDr. Čápem ze SMBD připraví z těchto seminářů 
souhrnné informace ohledně výhod a nevýhod BD  
a SVJ, které v lednu 2014 obdrží každý družstevník  
BD MOLBYT. 
 
Nový občanský zákoník = nové stanovy pro BD 
Kromě velkých právních změn, které s sebou přináší 
Nový občanský zákoník, musí bytová družstva podle 
právní úpravy platné od 1. 1. 2014 ve smyslu nové 
legislativy přizpůsobit své stanovy zákonu  
o obchodních korporacích a družstvech, zákon  
č. 90/2012 Sb., nejpozději do šesti měsíců od účinnosti 
tohoto zákona, tj. do 1. 7. 2014. To znamená, že 
budeme muset připravit a schválit nové stanovy BD 
MOLBYT. Na přípravě nových stanov představenstvo 
pracuje a požádá o konzultaci právníky (členy našeho 
BD), aby byla řádně zohledněna specifika týkající se 
pouze našeho družstva. Poté je předložíme ke kontrole 
na SMBD. Představenstvo zakoupilo vzorové stanovy 
pro bytová družstva zpracované SMBD, ve kterých je 
metodický návod ke zpracování stanov. 
 
Výměna vodoměrů SV a TV 
Na XXIII. členské schůzi družstevníci odsouhlasili na 
výměnu vodoměrů SV a TV částku 420.000,- Kč. Výše 
této částky předpokládala výměnu měřičů za radiové. 
Poptávkou a dalšími zjištěními (5letá platnost, cenový 
rozdíl) dospělo představenstvo k závěru, že vhodnější 
pro naše družstvo budou klasické vodoměry. 
Představenstvo oslovilo s poptávkou na výměnu 460 
vodoměrů na SV a TV 3 firmy, které předložily 
nabídku. Firma Sičák – xxxxx,- Kč, typ vodoměru  

ENBRA, firma Ronica – xxxxx,- Kč, typ vodoměru 
Kaden a firma ENBRA – xxxxx,-Kč, typ vodoměru 
ENBRA. Všechny uvedené ceny jsou včetně 15% DPH, 
Z nabídek firem představenstvo vybralo firmu Sičák,  
i když nepředložila nejlevnější nabídku. Důvody pro 
výběr této firmy jsou, že firma nabídla 5letou záruku 
na nové vodoměry (fa Ronica nabídla 2 roky) a dále  
s firmou Sičák má představenstvo dlouhodobé 
zkušenosti s kvalitou a rychlostí oprav veškerých 
instalatérských prací jak pro družstvo, tak i naše 
družstevníky. Výměna vodoměrů se bude 
provádět v odpoledních hodinách v době od 
15.00 hod do 19.00 hod. v termínech:  
8. ledna domy 592, 593    9. ledna domy 594, 595 
13. ledna domy 596, 597 14. ledna domy 598, 599 
15. ledna domy 600, 601. 
Informace o termínu výměny vodoměrů bude 
vyvěšena v domech před začátkem akce. 
 
Dotace na úvěr 
Představenstvo požádalo a obdrželo od FÚ P8 
potvrzení o bezdlužnosti BD MOLBYT. Na základě 
tohoto potvrzení vystavila Komerční banka doklad  
o řádném splácení úvěru. Tento dokument 
představenstvo předalo Českomoravské záruční  
a rozvojové bance jako podklad pro vyplacení další 
části dotace úroků z úvěru. 
 
Úroky z úvěru 
Naše bytové družstvo má u Komerční banky uzavřenou 
úvěrovou smlouvu registrovanou pod číslem 
008002231005 ze dne 22. 1. 2003. Úvěr bude splacen 
25. 3. 2014. Podle článku IV. této smlouvy končí  
k 24. 1. 2014 platnost úrokové sazby, která byla 
uzavřena pro rok 2013 ve výši xxxxx % p.a. ze 
zůstatku jistiny. Představenstvo zaslalo KB návrh na 
prodloužení platnosti úrokové sazby z roku 2013 tj. ve 
výši xxxxx % od 25. 1. 2014 do 25. 3. 2014, tedy do 
data úplného splacení úvěru. 
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Povinné revize 
V prosinci 2013 končí platnost povinné roční prohlídky 
plynového vedení. Revizi plynu provede v prosinci 
firma Hřebíček. V prosinci 2013 skončila také platnost 
5leté revize hromosvodů. Na našem domě je umístěno 
14 hromosvodů. Jejich revizi provedla 25. 11. 2013 
firma Synek. Náklady na revizi ve výši xxxxx,- Kč 
včetně DPH byly uhrazeny z fondu oprav. 
 
Stav financí k 10. 12. 2013 
(zůstatky v Kč) 
Pokladna            xxxxx 
BÚ 19-3990730267/0100       xxxxx 
Spořicí účet 43-7376500267/100      xxxxx 
Úvěrový účet 27-1224631797/0100      xxxxx 
 
Deratizace v technickém podlaží 
Dne 30. 10. 2013 provedla firma Hollman deratizaci 
v technickém podlaží našich domů a před jižní stranou 
domu 596. Částka xxxxx,- Kč byla proplacena z fondu 
oprav. 
 
Aktualizace povodňového plánu 
MČ P8, odbor krizového řízení, potvrdil soulad 
aktualizace „Povodňového plánu pro provoz objektu 
Molákova 592 - 601“ s „Povodňovým plánem MĆ P8“. 
Aktualizace povodňového plánu se provádí 1x ročně. 
 
Exekuce a dědické řízení – byt 59417 
Na byt xxxxx byl vyhlášen exekuční příkaz včetně 
postižení členských práv a povinností v družstvu. 
Exekuční příkaz nabyl právní moci 14. 5. 2013. xxxxx 
dluhy splácela, však 6. 4. 2013 zemřela., aniž celou 
dlužnou částku doplatila. Dědické řízení bylo 
pozastaveno kvůli trvání exekučního příkazu. Dne  
17. 10. 2013 proto zaslalo představenstvo exekutorovi 
žádost o zrušení exekučního příkazu. Dne 22. 10. 2013 
exekutor na základě této žádosti exekuční zřízení 
zrušil. Vzhledem  

 
k tomu, že z dostupných informačních kanálů nelze 
dohledat dědice zemřelé xxxxx, prověřuje MV, odbor 
správních činností,  potvrzení této skutečnosti. Šetření 
trvá 2-3 měsíce. Pokud nikoho nedohledají ani zde, 
musí soud vyvěsit tuto informaci na informační tabuli 
po dobu 1 měsíce. Poté se rozhodne, zda bude 
dědicem stát nebo spolužijící osoba, která byt i nadále 
užívá, Poplatky za užívání bytu, včetně nájemného, 
ale neplatí a dluh stále narůstá. K dnešnímu dni činí 
xxxxx,- Kč. Představenstvo tuto situaci bude moci řešit 
až po ukončení dědického řízení. 
 
Úklid kočárkáren 
Po upozornění na vyklizení ve všech domech došlo 
pouze k jejich částečnému vyklizení. Neoznačené 
předměty, vyjma kol a kočárků, budou odvezeny.  
 
Oprava fasády na východní a západní stěně 
domu 
Představenstvo poptalo 3 firmy o nabídku na 
odstranění děr na východní a západní stěně našeho 
domu, které způsobili strakapoudi.  Větší firmy neměly 
o tuto menší zakázku zájem, nabídku zaslala pouze 
firma Grygar, která díry opravila a se souhlasem 
představenstva na obě stěny umístila maketu sovy, 
která by měla strakapoudy od jejich činnosti odradit. 
V současné době jiné řešení ochrany před strakapoudy 
neexistuje. Náklady ve výši xxxxx,- Kč s DPH byly 
uhrazeny z fondu oprav. Představenstvo 
prostřednictvím správní firmy REMA požádalo  
o uhrazení těchto nákladů pojišťovnu Allianz, která ale 
odpověděla, že tyto škody pojišťovna zatím nehradí. 
 
Další opravy hrazené z fondu oprav 
Firma Topení Sanita  (pan Holánek) provedla kontrolu 
Coopthermu, opravy na radiátorech v bytech 59523, 
59405, 59520 a odvzdušnění stoupačky levé sekce 
domu 595. Náklady činily xxxxx,- Kč. 

 
 

 

 
 
 
 

Klidné prožití svátků vánočních  

a v roce 2014 hlavně zdraví  

přeje našim družstevníkům představenstvo BD MOLBYT. 

 

 


