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Vážení členové BD MOLBYT, 

v tomto čísle občasníku MOLBYT vám přinášíme informace o uskutečněné XXVI. členské schůzi a o tom, co se událo  
v našem družstvu od vydání posledního občasníku MOLBYT, tedy od dubna 2015. 
 

 
XXVI. členská schůze 

XXVI. členská schůze se uskutečnila 23. dubna 2015  
v jídelně základní školy Petra Strozziho. Této členské 

schůze se zúčastnilo max. 145 členů družstva 

z registrovaných 220 k datu konání XXVI. čl. schůze, 
což bylo 66%, a schůze tak byla usnášeníschopná. 

Zúčastnění družstevníci přijali jednomyslně usnesení 
XXVI. členské schůze: 

1. Schvaluje výroční zprávu představenstva  

o činnosti a hospodaření bytového družstva od 

konání XXIV. členské schůze do 23. dubna 2015. 

2. Schvaluje finanční odměnu kontrolní komisi jako 

celku ve výši xxxxx,- Kč. 

3. Bere na vědomí převody družstevních podílů 

uskutečněných od konání XXV. členské schůze do 

23. dubna 2015. 

4. Bere na vědomí zprávu kontrolní komise. 

5. Bere na vědomí zprávu mandátové komise. 

6. Schvaluje roční účetní závěrku bytového družstva 

MOLBYT za rok 2014 a schvaluje převést zisk ve 

výši xxxxx Kč do fondu oprav pro rok 2015. 

7. Schvaluje zprávu o uskutečněných opravách 

domů v majetku bytového družstva MOLBYT od 

XXIV. členské schůze a plán oprav pro rok 2015 

a I. čtvrtletí roku 2016.  

8. Schvaluje rozpis fondů družstva pro rok 2016. 

K bodu 6 usnesení: dne 28. 5. 2015 zaslalo 

představenstvo přes datovou schránku schválenou 
účetní uzávěrku za rok 2014 na MS Praha pro její 

uložení do Sbírky listin BD MOLBYT. 

K bodu 7 usnesení: XXIV. členská schůze schválila 

celkové výdaje na nezbytné opravy a údržbu domu na 

rok 2014 a I. čtvrtletí 2015 ve výši xxxxx,- Kč  
a finanční rezervu na mimořádné opravy ve výši  

 

xxxxx,- Kč. Celkové náklady na nezbytné opravy  

a údržbu domu za toto období činily xxxxx,- Kč. Nižší 
výdaje byly zejména proto, že představenstvo odložilo 

XXIV. členskou schůzí schválenou investici na výměnu 
indikátorů spotřeby tepla ve výši xxxxx,- Kč, protože 

stávající indikátory byly dosud téměř bezporuchové. Ve 

výdajích za rok 2014 a 1. čtvrtletí roku 2015 jsou 
zahrnuty pravidelné povinné revize (požárních  

a hasicích přístrojů v domech a plynu v bytech). 
Z mimořádných akcí to byla povinná revize 

elektroinstalace ve společných prostorách domů, včetně 

technického podlaží, výměna sekčních uzavíracích 
ventilů v technickém podlaží, několik oprav potrubí 

cirkulace teplé vody v technickém podlaží, pořízení 
držáků na kola do kočárkáren a držáků na letáky do 

všech domů. XXVI. členská schůze schválila celkovou 
předpokládanou částku na nezbytné opravy a údržbu 

domu na rok 2015 a I. čtvrtletí 2016 ve výši  

xxxxx,- Kč a finanční rezervu na mimořádné opravy ve 
stejném období ve výši xxxxx,-Kč. V této částce jsou 

zahrnuty: požární prohlídka objektu, pravidelná revize 
hasicích přístrojů, pravidelná revize plynu v bytech, 

výměna potrubí teplé vody v technickém podlaží, 

sanace fasády severní strany domů, a pokud se zvýší 
poruchovost indikátorů spotřeby tepla, tak jejich 

výměna.  
Závěr: představenstvo pokračuje v konzervativních 

investicích do nezbytných oprav a kvalitní údržby domů. 

BD MOLBYT má dostatečnou finanční rezervu i na 
případnou větší neplánovanou investici (havárii) ze 

současných odvodů do Fondu oprav. 

K bodu 8 usnesení: rozpis fondů pro rok 2016 

zůstává stejný, jako byl pro rok 2015. Družstevníci 
garsoniér budou do fondů oprav platit xxxxx,- Kč/měsíc 

a družstevníci bytů 3 + 1 budou platit xxxxx,- Kč/měsíc. 

Platba za m2 plochy bytu tak zůstává ve výši  
xxxxx,- Kč/měsíc. 

 

MOLBYT  č. 95/2015 
 

Informace představenstva pro členy bytového družstva 
 

           Červen 2015 
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Zápis členské schůze a usnesení z této schůze jsou 

zveřejněny na webu BD MOLBYT. Kompletní 
dokumentace je k dispozici družstevníkům k nahlédnutí 

v klubovně družstva v době konzultačních hodin. 
 

Vyúčtování záloh na služby za rok 2014 

Každý družstevník obdržel dne 24. 4. 2015 do své 
schránky vyúčtování záloh na služby za rok 2014. Dne 

25. 5. 2015 skončila reklamační lhůta pro podání 
reklamace na vyúčtování. Nebyla předložena žádná 

reklamace, a proto představenstvo požádalo správní 
firmu REMA o zpracování podkladů pro Českou poštu 

k vyplacení přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2014, 

které budou vyplaceny prostřednictvím složenek typu B. 
Dne 29. 5. 2015 představenstvo zadalo Komerční bance 

příkaz k převodu finančních prostředků z účtu družstva 
ve výši přeplatků na účet České pošty. Nedoplatky je 

nutné zaslat na účet BD MOLBYT, případně je zaplatit 

po dohodě v klubovně družstva do pokladny družstva 
nejpozději do 30. 6. 2015. 

Stav financí k 25. 6. 2015  

Pokladna              xxxxx Kč 

BÚ 19-3990730267/0100             xxxxx Kč 
Spořicí účet 43-7376500267/0100        xxxxx Kč 

Podnět na revizi elektřiny v bytě xxxxx  

Družstevníci domu 600 se obrátili na představenstvo 
s podnětem na zajištění revize elektroinstalace  

a elektrických zařízení v bytě xxxxx z důvodu jejich 
obavy o bezpečnost objektu a jeho obyvatel. 

Představenstvo řeší ve spolupráci s opatrovnicí 

družstevníka problém v bytě xxxxx, který se týká jak 
elektroinstalace, tak i hromadění odpadků, průběžně. 

Loňského roku představenstvo zajistilo alespoň uklizení 
bytu na náklady družstevníka, který ale odmítl předělání 

elektroinstalace. Představenstvo proto zaslalo 

opatrovnici dopis s požadavkem na její součinnost při 
řešení tohoto problému, dále na uvolnění finančních 

prostředků družstevníka na revizi elektroinstalace  
a případně i na opětovné uklizení bytu. 

Příprava na sanaci fasády severní strany domů 

Zateplené domy poskytují různým typům řas ideální 

prostředí pro jejich výskyt, který je zde zcela běžný. 

Představenstvo proto požádalo firmu Grygar  
 

o návrh řešení na jejich odstranění. Řasy se vyskytují 

zejména na severní straně domu. Pracovníci firmy 
provedli dne 16. 6. 2015 testy na části fasády  

a vyzkoušeli 2 varianty. Při jedné natřeli fasádu 
přípravkem Algenkiller, mechanicky očistili a omyli 

tlakovou vodou. Ve druhé variantě postupovali stejně, 

ale nepoužili přípravek Algenkiller. Nyní se odebrané 
vzorky „sanované fasády“ vyhodnocují. Kompletní 

opravu fasády celé severní strany plánuje 
představenstvo uskutečnit až po skončení hrubých prací 

poslední etapy výstavby IMMORENTu. 

Výměna potrubí teplé vody v technickém podlaží 

Vzhledem k  častým závadám na stávajících rozvodech 

teplé vody v technickém podlaží domů je nutná jeho 
výměna. Jedná se o opravu, kterou schválila XXVI. 

členská schůze s předpokládanými náklady xxxxx,- Kč. 
Představenstvo požádalo firmu Sičák o předložení 

nabídky na tuto opravu hlavně z důvodu, že s firmou 

Sičák má představenstvo velice dobré zkušenosti jak 
z hlediska okamžitých zásahů při vodovodních 

haváriích, tak i z hlediska kvality odvedené práce. Firma 
Sičák předložila představenstvu nabídku, ve které 

uvedla detailní rozpis jednotlivých položek potřebných 
k výměně v celkové výši xxxxx Kč. Původní cirkulační 

potrubí se vymění za „Fiber Basalt plus“, které se 

v současné době, z dostupných materiálů na našem 
trhu, řadí mezi nejkvalitnější. Práce budou provedeny 

do konce července, a to tak, aby omezení v dodávkách 
teplé vody byla co nejkratší. Je možné, že krátkodobě 

může být teplá voda znečištěna. Toto znečištění může 

způsobit vzduchová bublina, která putuje až do 
výměníku a tlak vody uvolní nánosy v potrubí na trase. 

Letní odstávka teplé vody 

Pražská teplárenská oznámila, že letos nebude letní 

odstávka teplé vody. 

Kočárkárny 
V kočárkárnách se opět začínají hromadit věci, které do 

nich nepatří. Žádáme proto družstevníky, aby si tyto 
věci, které je možné uložit v kočárkárně pouze na dobu 

nezbytně nutnou (např. po dobu rekonstrukce bytu), 
označili svým jménem. 

 

 

 

 

Příjemné prožití dovolené vám přeje 

 

představenstvo BD MOLBYT 
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