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Zápis č. 25/2016 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
Datum:            22. 11. 2016 
Přítomni: ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Hosté:              
Program: 
 

1. Bakterie Legionella pneumophila 
2. Podněty k jednání s MČ P8 a MHMP 
3. Parkovací stání v Molákově ulici 
4. Fakturace za opravy topných těles 
5. Převod družstevního podílu 59511  
6. Nefunkční vložka FAB – kontejnerové stání 
7. Opravy  

 
 

1. Představenstvo obdrželo od správní firmy REMA informaci o překročení hygienického limitu (100KTJ/100ml) 
bakterie Legionella pneumophila ve vodovodním řádu teplé vody v domu SVJ Molákova 582 a 583. Proto se 
členové představenstva jednomyslně shodli na zajištění odběru vzorků jakosti teplé vody i v bytovém družstvu 
MOLBYT. 
 

2. Družstevník z bytu 59701 zaslal představenstvu v elektronické podobě materiály týkající se komunikace 
družstevníka s úřady MČ Prahy 8 s žádostí o posouzení těchto dokumentů a zaujetí stanoviska představenstva BD 
MOLBYT k dané problematice výstavby na sídlišti Invalidovna a dalších možných protipovodňových opatřeních 
hl.m.Prahy. Členové představenstva se dohodli na pozvání družstevníka z bytu 59701 k osobnímu jednání 
s předložením návrhů konkrétních kroků.   
 

3. Dokončení realizace rekonstrukce parkovacích míst v Molákově ulici byla dle vyjádření investora Proxima Immorent 
pozdržena z důvodu rozhodnutí úřadů o parkovacích zónách. Nyní již prý nic nebrání k dokončení úprav. 

 
4. Firma Holánek předložila představenstvu fakturu k proplacení nákladů v celkové výši XXXX,- Kč s DPH za 

plánovanou opravu odvzdušňovacích ventilů na topných tělesech v bytě 59522 a havarijní opravu topného tělesa 
v bytě 59602. Náklady budou odečteny z fondu oprav. 
 

5. Dne 22.11.2016 v konzultačních hodinách předložil představenstvu družstevník z bytu 59511 s jeho nabyvatelem 
převodní smlouvu členského podílu s úředně ověřenými podpisy a zaplacením poplatku podle platebního řádu BD 
MOLBYT. Novou nájemní smlouvu k uvedenému bytu vyhotoví představenstvo v nejbližším možném termínu. 

 
6. Na základě zjištění nefunkčnosti vložky FAB byla panem Skalickým mladším dne 18.11.2016 provedena opětovná 

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

 
7. Svépomocí (Leoš Novotný) byla zajištěna oprava světla (výměna pohybových senzorů) ve společných prostorech 

domu 595 v 5.NP a 6.NP. Náklad na zakoupení senzorů ve výši XXX,- Kč (cena je uvedena včetně DPH) bude panu 
Novotnému proplacen a odečten z fondu oprav. Náklady za práci se rovnají nule.  

 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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