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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 20/2016 

Datum:            3.10.2016 
Přítomni: Alena Míková, Leoš Novotný, Pavel Šimon  
Program: 

1. Čistění fasády - dodatek č.1 a fakturace             
2. FBP - IMMORENT 
3. Kamery 
4. Správa webových stránek 
5. Předávací protokol 
6. Stav finančních prostředků BD Molbyt 
7. Opravy  

 
1. Dne 21.9.2016 byl uzavřen dodatek č.1 k Smlouvě o dílo ze dne 23.8.2016 mezi BD MOLBYT a f. Vysokotlaké 

čištění - Robert PERBECKÝ. Předmětem dodatku byla objednávka čištění severní strany výtahových strojoven za 
celkovou částku ve výši X,- Kč včetně DPH a kontrola a následné přetmelení spár u parapetů silikonovým tmelem 
vně oken. Cena za doplnění silikonového tmelu za 1 okno bude X,- Kč včetně DPH. Celková úhrada bude vypočtena 
na základě skutečně provedených prací. Počet bude vyznačen v předávacím protokolu. Dále byla uzavřena s firmou 
PERBECKÝ ústní dohoda o dodání a montáži ostnatého drátu a železných profilů na kontejnerová stání, tak aby 
byla více snížena možnost přelézání.  
 
Dne 23.9.2016 bylo převzato dokončené dílo na „Čištění, nátěr a ochranný nástřik části fasádního pláště včetně 
oprav“ v rozsahu výše uvedené smlouvy a dodatku. Předávací protokol byl podepsán oběma stranami. Celkem bylo 
přetmeleno silikonovým tmelem 29 oken. Faktura ve výši X,- Kč včetně DPH byla zaplacena dne 30.9.2016.  
 

2. Dne 21.9.2016 obdržela investiční společnost IMMORENT kolaudační souhlas na budovu F sousedící s domem BD 
MOLBYT. V souladu s uzavřenou smlouvou mezi BD MOLBYT a společností IMMORENT očekáváme připsání druhé 
části kompenzačního příspěvku na čištění fasády na severní straně našeho domu ve výši X,- Kč v následujících 
dnech. 

 
3. Představenstvo zajistilo umístění kamery na západní straně domu. Kamera je opatřena diodami se zdrojem, který 

bude po dohodě s nájemci bytu 60103 v 2.NP měněn dle potřeby. 
 

4. K datu 30.9.2016 byla ukončena DPP s paní X, která spravovala webové stránky BD MOLBYT. Paní X nahradí v této 
činnosti pan X, se kterým  byla uzavřena DPP od 1.10.2016. 
 

5. Z pověření předsedy představenstva se dne 27.9.2016 uskutečnila schůzka odstupující členky představenstva pí. 
Aleny Míkové s náhradníkem zvoleným na XXVII. členské schůzi ing. Pavlem Stehlíkem.  Ing. Stehlík byl seznámen 
s agendou družstva a byla mu předána též v elektronické podobě. Dne 1.10.2016 byl předsedovi družstva předán 
předávací protokol včetně příloh.  

6. Stav finančních prostředků k 30.9.2016 

Pokladna ………………………………………….X,- Kč 
B.Ú. 19-3990730267/0100………………….X,- Kč 
Spořící účet 43-7376500267/0100……….X,- Kč 

7. Dne 30.9.2016 byla firmě Robert PERBECKÝ proplacena faktura ve výši X,- Kč včetně DPH za dodání a montáž 
ostnatého drátu a železných profilů na kontejnerová stání.  Náklady budou hrazeny z fondu oprav.  

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

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