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Zápis č. 24/2016 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
Datum:            08. 11. 2016 
Přítomni: ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Hosté:             Alena Míková  
Program: 
 

1. Vodafone – optické kabely 
2. Elektroinstalace v domu 601 
3. Převody družstevních podílů  
4. Havárie v bytě 59602 
5. Výměna vložky FAB – kontejnerové stání 
6. Opravy  

 
 

1. Představenstvo obdrželo žádost od firmy Vodafone, která by ráda umístila v objektu dvě nezávislé trasy optických 
kabelů. Účelem optik je modernizace základnové stanice, která je nyní propojena pouze „vzduchem“ pomocí MW 
antény, kde musí být paprsek velmi přesný a nesmí být ničím narušen a napojen na další základnovou stanici. 
Optickým kabelem se stává základnová stanice daleko jistější v připojení a v okolí nemůže dojít k takovým 
výpadkům sítě, jako tomu bývá někdy u MW antény. Další výhodou optiky je i přivedení poskytovatele sítě objektu 
a je pak možnost se napojit na TV nebo internet (není ale podmínkou). Optiky způsobí, že do oblasti přivedou 
pomocí antén i internet, LTE a další služby tohoto typu. Členové představenstva se jednomyslně shodli na 
uskutečnění jednání se zastupiteli firmy Vodafone.  

 
2. Dne 01.11.2016 provedl revizní technik Petr Šindelář Opakovanou revizi elektrického zařízení v domu 601/2, ve 

které je uvedeno, že zařízení je schopno bezpečného provozu. Náklady s tímto spojené ve výši X,- Kč včetně DPH 
budou odečteny z fondu oprav. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pojistnou událost, bude faktura s uvedenými 
náklady předložena pojišťovně Kooperativa k proplacení.     

 
3. Dne 08.11.2016 v konzultačních hodinách předložili představenstvu družstevníci z bytů 60022 a 60109 s jejich 

nabyvateli převodní smlouvy členského podílu s úředně ověřenými podpisy a zaplacením poplatku podle platebního 
řádu BD MOLBYT. Nové nájemní smlouvy k uvedeným bytům budou vyhotoveny v nejbližším možném termínu. 

 
4. Družstevnice z bytu 59602 nahlásila dne 26.10.2016 v nočních hodinách (22,10h) vážnou havárii topného tělesa 

umístěného v jejím bytě na jižní straně domu. Únik topného média byl tak silný, že člen představenstva pan Leoš 
Novotný byl nucen vypustit celé stoupací potrubí a přivolat na opravu odborníka, pana Holánka, který závadu hned 
druhý den odstranil. Náklady na opravu budou vyčísleny v jedné faktuře s plánovanou výměnou odvzdušňovacích 
ventilů v bytě 59522.  

 
5. Na základě žádostí družstevníků z domu 596 byla panem Skalickým mladším dne 01.11.2016 provedena výměna 

poškozené vložky FAB za náhradní u kontejnerového stání pro domy 592-596. Opravu poškozené vložky FAB zajistí 
též pan Skalický.  

 
6. Svépomocí (Leoš Novotný) byla zajištěna oprava světla (výměna pohybového senzoru) ve společných prostorech 

domu 596 v 3.NP. Náklad na zakoupení senzoru ve výši X,- Kč (cena je uvedena včetně DPH) bude panu 
Novotnému proplacen a odečten z fondu oprav. Dále opravil osvětlení v domu 594 v 4.NP a 595 v 6. NP.  Náklady 
za práci se rovnají nule.  

 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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