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Zápis č. 02/2017 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
 
Datum:            14. 02. 2017 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Hosté:              
Program: 
 
 

1. Zakoupení multifunkčního zařízení 
2. SMBD – členský příspěvek na rok 2017 
3. Ukončení pronájmu kočárkárny v domu 593/18 
4. Firma PLANET A a.s.  
5. Nabytí družstevního podílu 59808 
6. Opravy  

 
 
 

1. Členové představenstva navrhli a jednomyslně schválili nákup nového multifunkčního zařízení do kanceláře v domu 
595/14 pro potřeby BD MOLBYT. Hlavním důvodem je zastaralé zařízení pořízené cca před 15-ti lety s nefunkčním 
ovladačem pro možné nainstalování PC členů představenstva. 
 
 

2. Vzhledem k předchozím zkušenostem s konzultacemi na SMBD ohledně bytového práva se představenstvo 
jednomyslně shodlo na schválení zaplacení členského příspěvku v SMBD (Sdružení malých bytových družstev) pro 
rok 2017. Částka X Kč bude odečtena z provozního fondu.  

 
 
3. Představenstvo v závislosti na stížnostech nájemníků z domu 593/18 na užívání části prostor kočárkárny 

komerčním nájemcem vypovědělo smlouvu s podmínkou ukončení pronájmu k 28.2.2017. 
 

 
4. Firma PLANET A a.s. se na základě podepsané smlouvy o instalaci optických kabelů v objektu BD MOLBYT dohodla 

s představenstvem na termínu provedení díla v době od 14.2. do 31.3.2017. 
 
 

5. Na základě obdrženého soudního rozhodnutí o dědictví, které nabylo právní moci, vyhotovilo představenstvo novou 
nájemní smlouvu k bytu 59808. Nabyvatelka požádala o vyhotovení potvrzení bezdlužnosti. Představenstvo žádosti 
vyhovělo po zaplacení správního poplatku dle platebního řádu BD MOLBYT.    

 
 

6. Svépomocí (Leoš Novotný) byla zajištěna oprava veškerého osvětlení společných prostor v domu 598/8 a v domu 
600/4.  Pražské kanalizace a vodárny provedly výměnu hlavních vodoměrů v objektu BD MOLBYT, kterým končila 
doba platnosti kalibrace.   

 
 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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