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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 01/2016 

 

Datum: 05. 01. 2016 
 

Přítomni: Alena Míková, Pavel Šimon, Miroslava Klecanová 
Omluveni:   

 

Program: 
 

1. MOLBYT č. 97/2015 – distribuce 
2. Odečty spotřeby tepla firmou INMES 

3. Kontrola stavu společných prostor  
4. Stavy společné elektřiny k 31. 12. 2015 

5. Další držáky na kola do kočárkáren 

6. Oprava vývěsních skříněk 592 - 601 
7. Opravy 

 
1. Představenstvo zajistilo dne 19. 12. 2015 distribuci občasníku MOLBYT č.97/2015. Každý 

družstevník ho obdržel do své schránky a je k dispozici i na našem webu. 

2. Od firmy INMES obdrželo představenstvo rozpis termínů odečtů spotřeby tepla v jednotlivých 
bytech. Uvedené informace představenstvo zveřejnilo v občasníku MOLBYT č.97/2015 a jsou 

vyvěšeny v každém domě na obvyklém místě. 

3. Představenstvo na konci roku 2015 provedlo kontrolu společných prostor, především kočárkáren. 

V některých kočárkárnách jsou opět odloženy věci, které do nich nepatří. Věci, které byly odloženy 
na chodbách jednotlivých domů, někteří nájemníci po upozornění odklidili. Ostatní budou znovu 

upozorněni. 

4. Představenstvo ve spolupráci s paní Stehlíkovou (593) zajistilo odečty spotřeby elektřiny ve 
společných prostorech jednotlivých domů za rok 2015 včetně spotřeby tepelného čerpadla 

COOPTHERM, které zajišťuje oběh teplé vody v celém objektu BD MOLBYT. 

5. Představenstvo reaguje na podněty družstevníků zajistit a instalovat další držáky na kola 
v prostorech některých kočárkáren, kde touto instalací vznikne lepší uspořádanost uvedených 

prostor a možnost uzamykatelnosti jednotlivých kol. Představenstvo navrhlo a schválilo objednat 

dalších 12 ks držáků. Instalaci držáků zajistí opět pan Vrba (601). 

6. Vývěsní skříňky, které jsou umístěny v každém domu, vyžadují opravu – většina z nich je zkřížená, 

což má za následek, že jde špatně odsunovat sklo.  U některých hrozí jeho vypadnutí. 

Představenstvo proto schválilo tyto opravy provést a požádalo o provedení oprav pana Vrbu (601). 

7. Opravy hrazené z fondu oprav:  

Pan Vrba a Ing. Rudolf Bien, oba (601), byli představenstvem vyzváni k zaslání výkazů práce 

za poslední čtvrtletí roku 2015. Panu Sičákovi byla proplacena faktura za výměnu hlavních 

uzávěrů TV a SV v bytě 59910 ve výši xxxxx Kč.  
 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Miroslava Klecanová   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

 
 

Zapsal: Pavel Šimon  ……………………………………. 


