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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 04/2016 

 
Datum: 16. 2. 2016 

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

 

Program: 
1. Příprava XXVII. členské schůze 

2. Výměna indikátorů tepla 
3. K parkování na Invalidovně 

4. Dokončení podkladů pro rozúčtování vody za rok 2015 
5. Petice k zimní údržbě chodníků na Invalidovně 

6. SMBD – změna výše příspěvku, faktura za členství 2016 

7. Kontrola provedené deratizace (viz zápis č. 3/5) 
8. Opravy 

 
1. Představenstvo se zabývalo přípravou XXVII. členské schůze, na které se budou jednak projednávat standardní 

body výroční členské schůze, a jednak se bude volit nové představenstvo a nová kontrolní komise. Představenstvo 
bylo zvolené na XXIII. členské schůzi dne 3. 4. 2013 na 3leté funkční období a KK na XX. členské schůzi konané 
dne 26. 4. 2011 na 5leté funkční období (podle původních stanov). Nové představenstvo i KK se nyní budou volit 
podle nových stanov na 5leté funkční období, oba orgány musí mít 3 členy. Dále představenstvo zvážilo možnost, 
aby se na této schůzi projednával i bod o transformaci BD na SVJ a nemusela se tak k tomuto bodu svolávat 
samostatná členská schůze.  
 

2. Indikátory tepla, které mají životnost 10 let, byly v našich bytech instalovány firmou INMES v roce 2005. 
Představenstvo proto zařadilo na XXVI. členské schůzi do plánu oprav na rok 2015 a 1. čtvrtletí 2016 hrazených 
z fondu oprav i investici na výměnu indikátorů tepla v max. výši xxxxx,- Kč, kterou družstevníci odsouhlasili. Při 
odečtech tepla, které se uskutečnily na začátku letošního roku, pracovník INMES oznámil představenstvu, že 
několika indikátorům dochází životnost. Představenstvo se proto rozhodlo realizovat výměnu indikátorů. 
Z technických důvodů a i vzhledem k dlouholeté dobré spolupráci požádalo o aktualizaci cenové i produktové 
nabídky firmu INMES.  

 
3. Dne 10. 2. 2016 se zúčastnil zástupce představenstva schůzky s radním Ing. Šaškem ohledně navrhovaného 

řešení parkování na Invalidovně. Předběžné parkovací zóny zatím stále nejsou schválené a ing. Šašek 
předpokládá, že návrhy na změny navrhovaného parkování se do předloženého plánu dají zohlednit. Poznamenal 
si náš, již v minulosti na MČ Prahy 8 písemně odeslaný, požadavek na příčné parkování na protějším chodníku  
v naší ulici. Na celé Invalidovně je plánováno pouze rezidentní a placené stání s tím, že rezidenti budou moci 
parkovat i na placených stáních v rámci ročního poplatku, který bude po odsouhlasení zveřejněn. Veřejné 
projednání nebude, kompletní informace jsou dostupné na http://www.parkujvklidu.cz/mestska-cast-praha-8/, kde 
může každý občan vyjádřit své připomínky. 

 
4. Ing. Jordák dokončil zpracování kompletních podkladů pro rozúčtování TV a SV za rok 2015. Elektronicky vše 

zaslal na REMu, představenstvo obdrželo rozúčtování 1x vytištěné a 1x na CD do archivu. Tyto podklady budou 
použity pro vyúčtování záloh za rok 2015. Přehledové tabulky o spotřebě SV a TV v jednotlivých domech jsou 
vyvěšeny v každém vchodu na nástěnce. Za kvartální zpracování odečtů a celoroční vyúčtování v rámci uzavřené 
Smlouvy o dílo byla ing. Jordákovi z provozního fondu proplacena faktura ve výši xxxxx,- Kč. 

 
5. Dne 4. 2. 2016 byla podána na podatelnu MČ P8 petice BD a SVJ z Invalidovny ohledně nedostatečné zimní 

údržby chodníků a hlavních parkových cest. Na vyřízení petice má MČ P8 30 dnů. 
 

6. Republiková rada SMBD přijala dne 10. 12. 2015 usnesení  ohledně výše příspěvků členů SMBD. U našeho 
družstva, které má 230 bytových jednotek, se poplatek za 1 BJ/měsíc zvyšuje z 2,50 Kč na 3,50 Kč/měsíc/BJ. 
Členské poplatky tak na rok 2016 činí 9 960,- Kč. Faktura byla proplacena z provozního fondu. 

 
7. Dne 10. 2. 2016 provedl pan Holman kontrolu účinku deratizace ze dne 29. 1. 2016. V TP doplnil návnadu  

a odstranil uhynulé hlodavce. Celkem bylo panu Holmanovi z fondu oprav proplaceno xxxxx,- Kč (xxxxx,- viz zápis 
3/5) a xxxxx,- Kč za kontrolu a doplnění návnady. 

 
8. V rámci uzavřené DPP odstranil p. Bien (601) závadu na osvětlení v domě 594 7. p. 

 
 

http://www.parkujvklidu.cz/mestska-cast-praha-8/
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Jméno Podpis Poznámka 

Miroslava Klecanová   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

 

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


