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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 19/2016 

 
Datum:            13. 09. 2016 
Přítomni: Alena Míková, Leoš Novotný, Pavel Šimon  
Omluveni:   
Program: 
 

1. Čištění fasády 592 - 601 
2. FBP – investiční společnost IMMORENT 
3. Monitoring okolí domu 
4. Provozní prohlídky výtahů 
5. Opravy  

 
 

1. Dne 12.9.2016 započaly, v souladu s podepsanou SoD, práce na čistění fasády dle harmonogramu vzestupně od 
domu 592/20. Firmě Vysokotlaké čištění - Perbecký byly předány klíče a zapsány stavy vodoměrů. Představenstvo 
odsouhlasilo na mimořádný úklid domů – čistění oken společných prostor částku ve výši X ,- Kč hrubého. 
Pracovníkům úklidu bude částka X ,- Kč za jeden dům proplacena v říjnových výplatách po kontrole provedených 
prací. 
 

2. Představenstvo kontaktovalo zástupce firmy IMMORENT s žádostí o snížení intenzity nočního osvětlení budov 
Futurama Bussines Park. Investor sdělil, že noční práce by měly skončit do 18.9.2016 a že v režimu provozu stavby 
nechá nastavit žaluzie tak, aby se večer vždy zatáhly. Na další dotaz týkající se chodníku na protější straně sdělil, 
že jeho dokončení závisí na jednání se stavebním úřadem, se kterým řeší úpravu kolem stromů a materiál finálního 
povrchu chodníku. 

 
3. Na základě předchozí dohody s představenstvem zajistil člen družstva z bytu 60003 2 monitorovací kamery, které 

předal představenstvu. Ve snaze o ochranu fasád na východní a západní části domu před vandaly schválilo 
představenstvo jejich umístění na těchto bočních stranách domu.  

 
4. K datu 31.8.2016 byla ukončena s paní X na její žádost dohoda o provedení práce (DPP). Prováděla provozní 

prohlídky - kontrolu funkčnosti výtahů, jejich osvětlení v domech a nahlašovat pravidelně případné závady firmě 
Ctibůrek-výtahy. Paní X nahradí v této činnosti sl. X, se kterou byla uzavřena DPP od 1.9.2016.  
  

5. Firmě SOZA byla proplacena za opravy FAB vložek k domům 592,597,600 a 2xkontejnerové stání v měsíci 7/2016, 
za opravu vložky a zámku k domu 598 v měsíci 8/2016, celková částka X ,- Kč (není plátcem DPH). Náklady za 
opravy budou hrazeny z fondu oprav.  

 
 

 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

 
 
Zapsal: Pavel Šimon ……………………………………. 


	Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 19/2016

