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Zápis č. 04/2017 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
Datum:           11. 04. 2017 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Hosté:              
Program: 

1. Program Výroční XXVIII. členské schůze 
2. Distribuce občasníku MOLBYT č. 102 
3. Účetní závěrka za rok 2016 
4. Rozúčtování spotřeby vody  
5. Převod družstevního podílu 60012 

 
1. Členové představenstva navrhli následující program Výroční XXVIII. členské schůze: 

1.  Zahájení XXVIII. členské schůze, schválení programu schůze 

2. Předběžná zpráva o účasti družstevníků 

3. Volba mandátové a návrhové komise 

4. Zpráva mandátové komise 

5. Zpráva představenstva družstva 

6. Odměna představenstva družstva 

7. Odměna kontrolní komise 

8. Převody družstevních podílů od XXVII. členské schůze 

9. Zpráva kontrolní komise 

10. Řádná účetní závěrka družstva za rok 2016 a rozpis fondů družstva pro rok 2017 

11. Zpráva o opravách domů a plán oprav pro rok 20176 a I. čtvrtletí roku 2018 

12. Pověření představenstva k vypracování prohlášení vlastníka a následném založení SVJ za 
účelem převodu bytových jednotek ve vlastnictví BD MOLBYT do vlastnictví členů nově 
vzniklého společenství vlastníků 

13. Diskuze 

14. Zpráva návrhové komise – usnesení 

 Představenstvo zajistilo vydání a distribuci občasníku MOLBYT č. 102 všem družstevníkům do jejich poštovní 
schránky. Jeho barevné provedení bylo vyvěšeno v jednotlivých domech ve vývěsní skříňce.  

 
2. Na základě předložených podkladů, účetním ze správní firmy REMA, představenstvo vzalo na vědomí účetní 

závěrku za rok 2016 a podalo na FÚ Prahy 8 prostřednictvím datové schránky přiznání daně z příjmu právnické 
osoby za rok 2016. 
 

3. Členové představenstva jednomyslně odsouhlasili rozúčtování spotřeby vody v jednotlivých bytech za rok 2016, 
které zpracoval a předložil Ing. X na základě Smlouvy o dílo. Faktura v celkové výši X,- Kč (X,- Kč za 1BJ) byla 
proplacena objednavatelem zhotoviteli.  

 
4. Na základě obdržené smlouvy o převodu členského podílu stvrzené úředně ověřenými podpisy a zaplaceného 

poplatku podle platebního řádu BD MOLBYT, vyhotovilo představenstvo novou nájemní smlouvu k bytu 60012. 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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