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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 05/2016 

 
Datum: 1. 3. 2016 

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

 

Program: 
1. Příprava XXVII. členské schůze a obsahu občasníku Molbyt 98/2016 

2. Realizace výměny indikátorů tepla 
 

1. Představenstvo se zabývalo podrobnou přípravou XXVII. členské schůze. Na den 22. 3. 2016 je zamluvena jídelna 
v ZŠ Petra Strozziho, kde se od 18.30 hod. bude konat XXVII. členská schůze. Předseda představenstva zajistí 
členy pro mandátovou, volební a návrhovou komisi. Podle nových stanov, NOZ č.89/2012 Sb. a  ZOK č.90/2012 
Sb. připravilo podmínky pro kandidáty do voleb nového představenstva a kontrolní komise, které budou podrobně 
zveřejněny v Molbytu 98. Termín pro odevzdání přihlášek kandidátů do představenstva a kontrolní komise BD 
MOLBYT byl stanoven do 21. března 2016 do 16.00 hod. do schránky BD MOLBYT, Molákova 595, v zalepené 
obálce s nápisem „PŘIHLÁŠKA KANDIDÁTA DO VOLEB ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA (KONTROLNÍ KOMISE) 
BD MOLBYT 2016“. Volební komise otevře přijaté obálky s kandidáty a vyhotoví kandidátní listinu. Přihlášky 
neúplné (neobsahující požadované údaje) uvede volební komise do seznamu kandidátů nesplňujících podmínky 
pro výkon funkce člena představenstva (kontrolní komise) BD MOLBYT. Z dosavadních členů představenstva 
budou kandidovat p. P. Šimon a pí A. Míková, nebude kandidovat pí M. Klecanová. Stávající členové kontrolní 
komise, Ing. Z. Kocábek, Mgr. M. Luhan a pí L. Frydlová, kandidovat budou. V souladu s příslibem daným na 
XXVI. čl. schůzi zařadilo představenstvo i hlasování o převodu z BD do SVJ. Z důvodu důležitosti bodů, které se 
budou na této členské schůzi projednávat, představenstvo v MOLBYTU 98 uvede pro družstevníky možnost 
kontaktovat představenstvo s dotazy písemně na mailu: představenstvo.molbyt@email.cz, nebo telefonicky na 
čísle 777 665 299, nebo osobně v kanceláři družstva, kde budeme k dispozici do termínu konání členské schůze 
každé úterý a čtvrtek tj. 8. 3., 10. 3, 15. 3. a 17. 3. 2016 v době od 17.00hod do 18.00hod., případně po telefonické 
dohodě i v jiném termínu. Pozvánka na členskou schůzi bude vyvěšena 7. 3. 2016 (tj. 15 dnů před konáním 
členské schůze) Pozvánka bude i součástí obsahu občasníku Molbyt 98/2016. Tisk občasníku MOLBYT 98/2016  
bude zajištěn také do 7. 3. 2016 a téhož dne bude vhozen všem družstevníkům do poštovních  schránek v domech 
Molákova 592-601. Pozvánka i Molbyt 98/2016 budou 7. 3. 20416 zveřejněny na webu  
BD Molbyt  (http://molbyt.webgarden.cz). 

 

2. Představenstvo uzavřelo s firmou INMES smlouvu na výměnu původních indikátorů za radiové indikátory zn. Metra 

EITN 30, jejichž odečet se bude provádět dálkově s tím, že bude možná vizuální kontrola na displeji indikátoru.  

Jedná se o výměnu 776 ks, demontáž a likvidaci stávajících, montáž nových a zajištění návaznosti odečtů. Celkový 

náklad na realizaci díla činí 312 340,- Kč včetně DPH, která bude proplacena z fondu oprav. 

9.3.2016 dům 592 a dům 593 pouze 7.p., 6.p.,5.p.a 4.p., 

10.3.2016 dům 594 a dům 593 pouze 3.p., 2.p., 1.p. a přízemí, 

11.3.2016 dům 595 a dům 596 pouze 7.p., 6.p.,5.p.a 4.p., 

14.3.2016 dům 597 a dům 596 pouze 3.p., 2.p., 1.p. a přízemí, 

15.3.2016 dům 598 a dům 599 pouze 7.p., 6.p.,5.p.a 4.p., 

16.3.2016 dům 600 a dům 599 pouze 3.p., 2.p., 1.p. a přízemí, 

17.3.2016 dům 601. 
Termíny realizace výměny indikátorů byly v jednotlivých domech vyvěšeny a vhozeny všem družstevníkům do 

schránek 1. března 2016. 

 
 

 

Jméno Podpis Poznámka 

Miroslava Klecanová   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

 
 

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