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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 02/2016 

Datum: 19. 01. 2016 
Přítomni: Alena Míková, Miroslava Klecanová 

Omluveni:  Pavel Šimon 
Program: 

 

1. Ukončené roční odečty tepla v bytech firmou INMES 
2. Ukončené roční odečty SV a TV v bytech 

3. Žádost na MČ P8 – zledovatělé chodníky 
4. Dodávka držáků na kola 

5. Dědické řízení po xxxxx 
6. Nová nájemní smlouva xxxxx 

7. Stížnost na chování pana xxxxx 

8. Odměna pro pí xxxxx 
9. Opravy 

 
1. Přes veškerá upozornění a oznámení termínů odečtu spotřeby tepla, nebyli někteří nájemníci v uvedené době 

doma. Pracovník firmy INMES proto navrhl další termíny náhradního odečtu. Zástupce představenstva kontaktoval 

nájemce, kterých se 2. odečet týkal a telefonicky s nimi dohodl náhradní termín odečtu. Všichni oslovení umožnili 
odečet a tak jsou podklady pro roční vyúčtování záloh na spotřebu tepla za rok 2015 vyhotoveny. 

2. Představenstvo děkuje všem zástupcům domů, kteří ve stanovený termín předali představenstvu vyplněné 

formuláře pro odečet SV a TV v bytech a změny týkající se počtu osob v bytech, platného tel. čísla, případně  
e-mailové adresy. Odečty SV a TV budou podkladem pro roční vyúčtování záloh za rok 2015. Několik chybějících 

údajů, zejména u bytů, ve kterých v současné době nikdo nebydlí, se snaží představenstvo zajistit. 

3. Dne 18. 1. 2016 zaslalo představenstvo ing. Železné, MČ P8, odbor životního prostředí a speciálních projektů, 
stížnost na neuklizené chodníky na sídlišti Invalidovna a žádost o nápravu tohoto stavu. 

4. Dne 18. 1. 2016 bylo dodáno 12 objednaných držáků na kola. Náklady, včetně dopravy, činí xxxxx a byly uhrazeny 

z fondu oprav. Držáky bude postupně instalovat v kočárkárnách pan Vrba (601) v počtech podle rozpisu, který 
vyhotoví představenstvo. 

5. Dne 13. 1. 2016 představenstvo obdrželo přes datovou schránku od notářky JUDr. Procházkové dopis ohledně 

dědického řízení po xxxxx. Dne 18. 1. 2016 představenstvo zaslalo odpověď s požadovanými údaji. 

6. Sl. xxxxx změnila své jméno na xxxxx. Na základě předložení nového občanského průkazu jí představenstvo 
vystavilo novou nájemní smlouvu a zaznamenalo nové jméno do všech elektronických evidencí družstva. Zároveň 

oznámilo tuto změnu správní firmě REMA. 

7. Představenstvo obdrželo stížnost nájemníků domu 598 na chování pana xxxxx, který dne 8. 1. 2016 od 3.45 hod. 

až do rána pravidelně mlátil pravděpodobně kovovým předmětem na radiátor ÚT. To samé se opakovalo 18. 1. 
2016, kdy stejnou činností probudil nájemníky v 5.50 hod. Představenstvo tento problém řeší s panem xxxxx již od 

roku 2011, kdy ho domluvou i dopisy žádalo, aby zanechal této své noční činnosti, kterou budí nájemníky domu 
598. Představenstvo se na dalším postupu domluví s nájemníky domu 598. 

8.  Představenstvo navrhlo a odsouhlasilo jednorázovou finanční odměnu pí xxxxx ve výši 500,- Kč hrubého za její 

součinnost při odečtech společné elektřiny v domech, včetně Coopthermu. 

9. Opravy hrazené z fondu oprav: 
 Dne 10. 1. 2016 (neděle) vyměnil pan Vrba xxxxx vložku u vchodových dveří domu 599, kde nájemník domu 

zlomil klíč v zámku. Odměna za expresní práci ve výši xxxxx bude proplacena v rámci uzavřené DPP. Opravu 
vložky provede pan Skalický ml. 

 Pan Bien xxxxx provedl tyto opravy: dům 594 - 7. patro - před výtahem - je nutné vyměnit čidlo, dům 599 - 1. 
patro - za výtahem, vyměnil čidlo, 
vadnou žárovku vyměnil: dům 599 - 6. patro - před výtahem, dům 600 - 3. patro - před výtahem, dům 600 - 1. 
patro - před výtahem, dům 601 - 2. patro - za výtahem. 
Finance za materiál a práce budou proplaceny v rámci uzavřené DPP a předloženého výkazu práce. Nákup 
žárovek zajišťuje představenstvo. 
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Jméno Podpis Poznámka 

Miroslava Klecanová   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

 

 
Zapsala: Miroslava Klecanová  ……………………………………. 


