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Vážení členové BD MOLBYT, 

v tomto čísle občasníku MOLBYT vám přinášíme informace o svolání XXVI. členské schůze i o tom, co 
se událo v našem družstvu od ledna 2015. 
 
XXVI. členská schůze 
Dne 23. dubna 2015 se uskuteční XXVI. členská schůze od 18.30 hod. v jídelně základní školy 

Petra Strozziho, ulice Za Invalidovnou. Pozvánka s programem schůze byla vyvěšena ve všech 

domech 9. dubna 2015 na místě obvyklém, dostal ji každý družstevník do schránky a byla zveřejněna 

na našich webových stránkách www.molbyt.webgarden.cz. 
 

Program schůze 
1. Zahájení XXVI. členské schůze, schválení pověření vedení schůze, schválení programu schůze 

2. Předběžná zpráva o účasti družstevníků 

3. Volba mandátové a návrhové komise 

4. Zpráva mandátové komise 

5. Zpráva představenstva družstva, odměna kontrolní komisi 

6. Převody družstevních podílů od XXV. členské schůze 

7. Zpráva kontrolní komise 

9. Řádná účetní závěrka družstva za rok 2014 

10. Zpráva o opravách domů a plán oprav pro rok 2015 a I. čtvrtletí 2016 

11. Rozpis fondů družstva pro rok 2016 

12. Diskuze 

13. Zpráva návrhové komise – usnesení 
 

Vezměte si s sebou doklad totožnosti, v případě zastupování i plnou moc s úředně 

ověřeným podpisem zmocnitele. 
 

Představenstvo vyzývá družstevníky k účasti na této schůzi. Pokud nepřijde nadpoloviční 
většina družstevníků, bude se muset konat náhradní členská schůze, což znamená další 

vynaložené finanční prostředky nás všech za pronájem školní jídelny, ozvučení a hlavně 
zbytečně vynaložený čas těch, kteří na řádnou schůzi přišli. 

 

 
Zápis nových stanov a dalších změn do 

Veřejného rejstříku 
Městský soud pro hlavní město Prahu (MSHP) 

provedl na základě usnesení z ledna 2015 zápis 

nových stanov BD MOLBYT, odstoupení 2 členů 
představenstva a zápis členů kontrolní komise do 

Veřejného rejstříku (VR). MSHP k tomu uvedl, že 
se obchodní korporace podřídila zákonu jako 

celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona  

č. 90/2012 Sb. MSHP tedy přijal veškeré změny 
podané představenstvem k zápisu do VR bez 

výhrad. Zveřejnění výše uvedených změn se 
uskutečnilo 11. února 2015 po nabytí právní moci 

ze dne 4. února 2015. 
 

Aktuální výpis z Veřejného rejstříku BD 

MOLBYT je k dispozici na: 
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=659656&typ=PLATNY   

Nové stanovy BD MOLBYT jsou k dispozici 
na: 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-
detail?dokument=21205558&subjektId=659656&

spis=312388. Na našem webu, V rubrice 

“Dokumenty a formuláře družstva“, jsou 
zveřejněny nové stanovy (notářský zápis) ve 

formátu PDF. 
V tištěné formě je možné si zapůjčit výtisk 

nových stanov v klubovně družstva v době 
konzultačních hodin. 

MOLBYT  č. 94/2015 
 

Informace představenstva pro členy bytového družstva 

 

duben 2015 
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Daňové přiznání BD MOLBYT za rok 2014 
Daňové přiznání pro právnické osoby z příjmu za 

rok 2014 bylo po odsouhlasení představenstvem 
odesláno, v souladu s požadavky Finančního 

úřadu pro P8, prostřednictvím datové schránky 

dne 25. 3. 2015. 
 

Média v bytech 
Na počátku měsíce ledna proběhly konečné 

odečty spotřeby tepla a spotřeby studené a teplé 
vody v jednotlivých bytech za rok 2014. Dále byly 

zaznamenány stavy elektřiny ve společných 

prostorech domů (chodby, výtahy). 
Zaznamenané stavy budou podkladem pro 

vyúčtování za rok 2014. 
 

Stav finančních prostředků ke dni  

31. března 2015 v Kč 
Pokladna            xxxxx 

BÚ 19-3990730267/0100          xxxxx 

Spořicí účet 43-7376500267/0100       xxxxx 

 

Pravidelné revize 
Na přelomu února a března byla provedena po 

pěti letech pravidelná revize elektroinstalace ve 
společných prostorech domu BD MOLBYT, kterou 

zajistila firma PETERKA s celkovými náklady 

xxxxx,- Kč. Pravidelná revize, kterou jsme povinni 
ze zákona zajistit každým rokem je revize 

hasicích přístrojů a požární prohlídka ve 
společných prostorech domu. Revize hasicích 

přístrojů proběhla na začátku měsíce dubna 2015 

s celkovými náklady xxxxx,- Kč. Požární prohlídka 
se uskuteční do konce měsíce dubna 2015. 

 
Spadlý smrk u domu 595 

Dne 31. 3. 2015 ve večerních hodinách se  
u domu 595 následkem vichřice vyvrátil smrk  

i s kořeny. Zástupce představenstva nahlásil tuto 

skutečnost na linku 112. Městská policie ve 
spolupráci s hasiči HMP okamžitě reagovali  

a 1. 4. 2015 byl již smrk zcela odstraněn. Smrk 
naštěstí padnul tak, že nikoho neporanil a ani 

nezasáhl žádná zaparkovaná auta. 

Větší opravy hrazené z fondu oprav 

- V lednu 2015 představenstvo schválilo 

nákup a instalaci stojanů pro letáky do 
prostoru u schránek jednotlivých domů. 

Celkový náklad na 10 stojanů za materiál 

(doprava zdarma) byl xxxxx,- Kč. 
 

- V lednu 2015 představenstvo schválilo 

nákup dalších 16 držáků na kola do 

kočárkáren. Celkový náklad na materiál 
(doprava zdarma) byl xxxxx,- Kč. 
 

- Za IV. čtvrtletí 2014 byly v rámci DPP 

uzavřené s panem xxxxx na základě 
předloženého výkazu práce proplaceny 

provedené opravy elektroinstalací v domech 
v celkové výši xxxxx,- Kč.  

 

- Firma INMES provedla na základě rámcové 

smlouvy pravidelné čistění a kontrolu stavu 

filtrů zařízení oběhového čerpadla 
COOPTERM pro zajištění intenzivní cirkulace 

teplé vody.  
 

- Firma SIČÁK: 
10. 1. odstranila havárii na cirkulaci teplé 

vody v domě 598 – náklady xxxxx,- Kč; 
 

19. 1. odstranila havárii na pravé stoupačce 
teplé vody domu 592, která zahrnovala  

i montáž zpětných klapek. Dále vyměnila 

v domě 595 nefunkční baterii na WC 
v klubovně družstva a hlavní uzávěry vody 

ve 3 bytech - náklady xxxxx,-Kč; 
 

20. 1. vyměnila vadné sekční uzávěry 
v technickém podlaží domu 596  - náklady 

xxxxx,- Kč; 
 

10. 2. odstranila havárii cirkulace teplé vody 
v domě 595 - náklady xxxxx,-Kč; 
 

6. 3. odstranila závadu na WC v úklidové 

místnosti domu 599 + 3 uzávěry TV - 
náklady xxxxx,-Kč. 
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