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Vážení členové BD Molbyt,  

v tomto čísle občasníku Molbyt vám přinášíme informace o závažných skutečnostech, které budou pro další fungování 

našeho družstva rozhodující a o kterých rozhodnete svojí účastí a hlasováním na  

XXV. členské schůzi, 

která se bude konat 11. 11. 2014 od 18.30 ve školní jídelně ZŠ Petra Strozziho.  
 

 

Hlavním bodem programu členské schůze bude 

schválení nových stanov. 

Na vzniku nových stanov jste se mohli podílet ve  

3 kolech připomínkových řízení návrhu nových stanov, 

která probíhala od května do srpna 2014, a ke kterým 

vás v tomto období představenstvo vyzývalo. 3. návrh 

stanov zaslalo představenstvo k odsouhlasení notáři, 

JUDr. Oulíkovi. Po zapracování jeho připomínek tak 

vznikla finální verze  stanov, která bude na členské schůzi 

předložena družstevníkům  ke schválení. 

Tato verze stanov je zveřejněna na našem webu, 

v tištěné formě je pro vás k dispozici v klubovně družstva 

v době konzultačních hodin. 

Představenstvo velice děkuje těm družstevníkům 

a právníkům z řad našich družstevníků, kteří 

zaslali věcné připomínky k obsahu návrhů nových 

stanov a aktivně se tak podíleli na jejich vzniku.  

 

Podle Nového občanského zákoníku (NOZ)  

a Zákonu o obchodních korporacích (ZOK) musí 

schválit nové stanovy na členské schůzi za účasti 

notáře všichni družstevníci při 100% účasti 

družstevníků!. 

Z uvedeného důvodu představenstvo vyzývá  

a žádá všechny družstevníky k účasti na členské 

schůzi. Pokud se nebudete moci na členskou 

schůzi dostavit, vystavte plnou moc s vaším 

úředně ověřeným podpisem důvěryhodné osobě, 

která vás na této členské schůzi v případě vaší 

nepřítomnosti zastoupí! Vzor plné moci je 

k dispozici na našem webu v rubrice „Dokumenty 

a formuláře družstva“. Doporučujeme formulář „Plná 

moc pro zastupování na členských schůzích“ pro případ, 

že by se členská schůze musela z důvodu menší účasti 

než 100% opakovat. Vytištěný formulář plné moci je 

k dispozici v klubovně družstva a u zástupců domů. 

V případě, že na členské schůzi budou nové stanovy 

schváleny, nabydou platnosti dnem schválení. Následně 

je představenstvo předloží k zápisu do Veřejného (dříve 

Obchodního) rejstříku a v případě, že bude veškerý 

postup ohledně schvalování stanov uznán, dojde k jejich 

zápisu. Den zápisu do Veřejného rejstříku bude dnem 

účinnosti nových stanov, tzn. od tohoto dne přestanou 

platit původní stanovy a začnou platit stanovy nové. 

 

Dalším bodem programu členské schůze bude 

hlasování o převodu družstevních bytů do 

osobního vlastnictví. 

Dne 29. 5. 2014 obdrželi všichni družstevníci nezávazný 

dotazník, ve kterém mohli vyjádřit svůj názor, zda převod 
svého družstevního bytu do osobního vlastnictví chtějí a 

pokud ano, tak kdy. 
 

Vyhodnocení dotazníkové akce představenstvo zveřejnilo 

ve všech domech na místě obvyklém. 
Ke dni 29. 5. 2014 mělo BD MOLBYT  219 družstevníků, 

z nich odpovědělo 194, což je 88,58%. 

 

Z těchto 194 družstevníků odpovědělo kladně na otázku: 

č. 1: „Chci zůstat v bytovém družstvu“ 37 družstevníků, 

což je 19,07%; 

č. 2: „Chci, bez ohledu na současný stav legislativy, co 

nejdříve převést družstevní byt do osobního 

vlastnictví“ 58 družstevníků, což je 29,90%; 

č. 3: „Chci počkat s rozhodnutím o převodu družstevního 

bytu do osobního vlastnictví, až se ustálí legislativa 

(nejpozději za 2 roky). Do té doby chci zůstat  

v družstvu“ 99 družstevníků, což je 51,03%. 

MOLBYT  č. 91/2014 
 

Informace představenstva pro členy bytového družstva 
 

září 2014 
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Na XXV. členské schůzi se uskuteční ZÁVAZNÉ 

hlasování ke stejným otázkám, které byly 

zveřejněny v dotazníku, tedy k otázkám zde 

uvedených  -  č. 1., 2. a 3. 

Další kroky, podle výsledku hlasování ohledně 

převodu bytů do OV, bude moci představenstvo 

zajišťovat pouze v případě, že družstevníci schválí 

nové stanovy! 

 

Prodej družstevního podílu bytu 59205 

Vzhledem k tomu, že v prvních dvou kolech výběrového 

řízení nebylo možné z důvodu nesplnění podmínek 

družstevní podíl prodat zájemci, přistoupilo 

představenstvo k jeho prodeji prostřednictvím inzerce na 

www.bezreality.cz . Bohužel na zveřejněný inzerát 

reagovali většinou makléři realitních kanceláří. 

Uskutečnilo se 15 prohlídek bytu za přítomnosti zástupce 

představenstva, nikdo ale doposud neprojevil vážný 

zájem o koupi družstevního podílu za zde zveřejněných 

podmínek (celková cena 2 720 000,- Kč, tedy za cenu 

odpovídající 2. kolu výběrového řízení). Představenstvo 

proto rozhodlo, že sníží celkovou cenu na 2 573 917 Kč 

(4 500 + 69 417 + 2 500 000) a za tuto cenu nabídlo 

koupi družstevního podílu ve 3. výběrovém řízení  

a zároveň na webu bezrealitky.cz. Do 3. kola výběrového 

řízení se nikdo z družstevníků nepřihlásil. 

 

Topná sezóna začala 

Pražská teplárenská oznámila, že od 23. 9. 2014 začala 

topná sezóna. Žádáme všechny družstevníky, aby se 

v domech a na jednotlivých stoupačkách domluvili na 

odvzdušnění radiátorů, tzn., aby ve stejný čas otevřeli 

kohouty ústředního topení na stupeň 5 a družstevníci 

v posledních patrech radiátory odvzdušnili. 

 

Revize plynu v bytech 

Revizi plynu v našich bytech bude provádět pan Hřebíček 
vždy od 17.00 – 18.00 hod., a to v těchto termínech pro 
domy: 
592 - 6.10. 593 - 7.10., 594 - 8.10., 595 - 9.10., 

596 - 13.10., 597 - 14.10., 598 - 15.10., 599 - 16.10.,  

600 -   20.10., 601 -  21.10. 

 

Stav financí k 25. 9. 2014 
Pokladna         xxxxx Kč 

BÚ 19-3990730267/0100        xxxxx Kč 
Profi spořící účet 43-7376500267/0100      xxxxx Kč 

 

 

Další výstavba na Invalidovně 
Představenstvo obdrželo informace o další plánované 

výstavbě na Invalidovně – „Obytný soubor Sluncová“. 
Výstavba je umístěná na místě, kde dříve byly ubytovny, 

mezi Vítkovem a ZŠ Petra Strozziho. Je zde plánovaná  

i nová komunikace, která propojí Karlín s Invalidovou, její 
vyústění bude do ulice U Sluncové. Výstavbu má 

zajišťovat firma CTR group a.s., Francouzská 454,  
Praha 10. Bližší informace jsou na webu 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA888  
 

 

Výtahy 
Nejčastější „menší“ závadou u našich výtahů je 

několikanásobné otevírání vnitřních výtahových dveří. 
Představenstvo požádalo vedoucího servisu firmy 

Ctibůrek – výtahy, aby této závadě věnovali větší 

pozornost. Podle jeho sdělení je tato závada způsobena 
tím, že v daném patře nájemníci otevírají venkovní 

portálové dveře dříve, než se zcela otevřou vnitřní 
výtahové dveře. Předčasným otevřením portálových 

dveří se otevírací systém výtahových dveří přeruší 
a dojde tak k poškození otevíracího systému. Tato 

závada je náhodná, a tak se nemusí ani projevit při 

pravidelných 14 denních provozních prohlídkách, které 
zajišťuje BD MOLBYT. Žádáme proto nájemníky, aby 

vnější dveře výtahu otevírali až tehdy, kdy se 
vnitřní výtahové dveře zcela otevřou! 

 

 
Úchyty pro kola v kočárkárnách 

V některých kočárkárnách nestačí stávající stojany na 
uložení kola. Představenstvo proto objednalo 16ks držáků 

(cena 1 ks je 189,- Kč s DPH) k uchycení kol na stěny 

v kočárkárnách. Celková cena ve výši 3 024 Kč s DPH 
(doprava zdarma) byla uhrazena z fondu oprav. 

 
 

Opravy 
Dne 27. 8. 2014 došlo v technickém podlaží domu 

593/18 k havárii prasklého ležatého rozvodu potrubí teplé 

vody. Z tohoto důvodu byla na cca 5 hod. přerušena 
dodávka TV a během téhož dne závadu odstranil 

instalatér, pan Sičák. Po vyčíslení nákladů budou 
v závislosti na výši spoluúčasti na pojištění domu 

předloženy pojišťovně Alianz k proplacení. 

 
V období od června 2014 se uskutečnily (kromě drobných 

oprav  - výměny žárovek, seřízení vchodových dveří, 
zášlapů, výměny nefunkčních zámků) menší havarijní 

opravy topných těles, rozvodů vody, dešťosvodů a 
vnitřních omítek společných prostor. 

 
Představenstvo BD MOLBYT 
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