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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 17/2016 

 

Datum:            16. 08. 2016 
Přítomni: Alena Míková, Leoš Novotný 

  

Omluveni:  Pavel Šimon  
 

Program: 
1. Závěsné držáky na kola pro dům 595 a 593 

2. Stížnost na nájemce bytu 59307 
3. Technická kontrola bytu 59307 

4. Přímé inkaso plateb 

5. Převody družstevních podílů k bytům 59304 a 59510  
6. Fasáda domu – příprava SoD 

7. Žádost o dodatečnou úhradu za účast na tvorbě stanov v roce 2014 
8. Opravy  

 

 
1. Představenstvo objednalo u firmy PEDAL SPORT s.r.o..dalších 12 závěsných držáků  na kola za XXX Kč á 1 ks pro 

dům 595 a 593. V uvedených domech jsou pronajaté kočárkárny (dům 595 – klubovna, dům 593 – 2/3 kočárkárny 
tržně pronajaté), a tím omezené možnosti uložení kol a kočárků. Držáky budou dodány 1.9.2016. Doprava bude 

zdarma. 

 
2. Nájemníci z domu 593 podali dne 24.7.2016 stížnost na člena družstva pana XXXXXXXX s právem nájmu k bytu 

59307. Důvodem stížnosti je obava z infekčních onemocnění a možnosti výskytu hmyzu typu štěnic, švábů aj., 
neboť pan XXXXXXX shromažďuje věci, které vybírá z popelnic. V minulosti řešilo představenstvo obdobnou situaci 

domluvou. Nyní rozhodlo, že zopakuje technickou kontrolu ve spolupráci se správní firmou REMA a přizve 
pracovníky sociálního odboru pro Prahu 8.      

  

3. Dne 16.8.2016 se uskutečnila technická kontrola bytu 59307. Za správní firmu se jí zúčastnil pan ing. Maget, za 
sociální odbor Prahy 8 paní Hrnčiříková a pan Voslář a za představenstvo paní Míková. Pan XXXXXX je nemocný a 

není v jeho silách byt vyklidit. Objednání firmy specializované na tento druh práce odmítl s tím, že musí sám 
rozhodnout, které věci si ponechá a které odstraní. Pracovníci sociálního odboru přislíbili pomoc zdravotní a budou 

s panem XXXXXXX komunikovat. Pan XXXXXXXX bude věci z bytu skládat do tašek a dávat na společný balkon.  

Představenstvo zajistí jejich odvoz.   
 

4. Přímé inkaso bylo nastaveno pro Pražskou energetiku za elektrickou energii spotřebovanou ve společných 
prostorech domů za osvětlení a výtahy, pro Magistrát hlavního města Prahy, která má smlouvu s f.IPODEC za 

odpad a pro Pražské kanalizace a vodovody za odebranou vodu. Zároveň bylo s firmou IPODEC dojednáno sloučení 
osmi prohlášení plátce poplatku v jedno, a tím dojde ke snížení počtu faktur za odpad ve stejném poměru tj. z 8 na 

jednu. 

 
5. Dne 16.8.2016 byl převeden družstevní podíl k bytu 59304 z manželů XXXXXX a XXXXXXXX na pana XXXXXX a 

družstevní podíl k bytu 59510 z paní XXXXXXX na pana XXXXXXX. Představenstvo vystaví na základě smluv o 
převodu družstevního podílu nájemní smlouvy. 

 

6. Návrh SoD s firmou Perbecký byl po drobných úpravách vzájemně odsouhlasen a připraven k podpisu. Z důvodu 
dovolených byl určen termín podpisu na 23.8.2016. Termín realizace je stanoven od 12.9.2016 do 30.9.2016. 

Čistění fasády začne od vchodu 592. 
 

7. V dopise ze dne 22.6.2016 Mgr. XXXXXXX dodatečně požádala představenstvo o vyplacení částky XXXXX za její 

účast při tvorbě nových stanov v roce 2014. Vzhledem k tomu, že Mgr. XXXXXX, která byla přizvána do komise 
spolu s dalšími členy družstva s právním vzděláním k zapracování připomínek v době, kdy podstatná práce na 

nových stanovách již byla hotová (viz příloha), předem žádnou odměnu nepožadovala ani jí nebyla přislíbena, 
žádosti vyhověno nebude. Aby ani v budoucnu nedocházelo k nejasnostem ohledně činností spojených s tvorbou 

stanov dle NOZ a ZOK tvoří přílohu tohoto zápisu i přesný popis kroků při jejich tvorbě, včetně uvedení, kdo, kdy a 
čím se na jejich tvorbě podílel. 
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  . 
 

8. Opravy- firma Holánek vyměnila na topných tělesech v bytě 59310 2 ks ventilů + nástavce. Náklad na opravu ve 
výši XXXXX Kč bude čerpán z fondu oprav. Firma Sičák-Vodoinstalatérství předložila fakturu ve výši XXXXX-Kč za 

výměnu hlavních uzávěrů a rohového ventilu s přívodními hadičkami na WC v úklidové místnosti v domě 592. 

V této fakturaci je započtena výměna bytových uzávěrů v bytech 60123, 60113, 59823. Náklady budou čerpány 
z fondu oprav.  

     
. 

 

 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Alena Míková   

Pavel Šimon omluven  

 

 
Zapsal: Alena Míková……………………………………. 

 
Příloha : tvorba stanov 


