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Zápis č. 07/2017 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

Datum: 18. 07. 2017 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Program: 

1. Poptávkové řízení na samozamykací zámky 
2. Přeplatky za služby 2016 
3. Stížnosti v domu 593 
4. Nová nájemní smlouva 59406 
5. Oprava zařízení Coopterm 
6. Žádosti členů družstva 
7. PRE 
8. Opravy 

 
1. Členové představenstva oslovili 3 firmy, které se zabývají výrobou a montáží samozamykacích zámků, které je 

záměrem instalovat do všech vchodových dveří v jednotlivých domech. Jedná se o firmy BLÁHA, SOZA a 
LOCKSYSTEMS. Vzhledem k tomu, že někteří družstevníci z důvodu své bezpečnosti a ostatních zamykají vchody 
do domů, není z požárně bezpečnostního hlediska ponechat tento stav, kdy stávající zámky neumožňují úniku 
obyvatel z prostor domu bez nutnosti použítí klíče, který zámek odemkne. Samozamykací zámky mají funkčnost 
zamčených dveří, ale v případě nutnosti opuštění prostor domu se zámek odemkne pouhým stisknutím kliky. 
   

2. Členové představenstva obdrželi od správní firmy REMA podklady k vyplacení přeplatků záloh za služby 2016 
prostřednictvím složenky typu B a zajistili pro Českou poštu finanční prostředky k realizaci.   
 

3. Na základě stížností několika členů družstva z domu 593/18 se členové představenstva usnesli na vyhotovení 
dalšího upozornění a odeslání dopisu družstevníkovi bytu 59307 s poslední výzvou k nápravě před návrhem na 
vyloučení člena družstva z BD MOLBYT. Náprava stavu jeho bytu, který se neslučuje s řádným užíváním byla 
stanovena nejpozději do 31.8.2017. 

 
4. Na základě obdrženého oddacího listu člena družstva bytu 59406 vyhotovilo představenstvo novou nájemní 

smlouvu s jejím přijatým příjmením. 
 

5. Firma INMES na základě schválení členů představenstva provedla opravu zařízení Coopterm (oběhové čerpadlo), 
které zajišťuje možnost okamžitého odběru teplé vody v bytech. Náklady na opravu byly vyčísleny na celkových X,- 
Kč s DPH a byly odečteny z FO. 

 
6. Představenstvo odsouhlasilo žádost člena družstva o možnost zasklení lodžie v bytu 59414, kterou provede firma 

OPTIMI. Na základě kladně vyřízené žádosti podnájemníka v bytu 60111 „potvrzení cizince o ubytování“ zajistilo 
představenstvo požadované ověřené podpisy členů statutárního orgánu na uvedenou listinu. Poplatek za tento 
úkon byl podnájemcem zaslán na účet BD MOLBYT. 

 
7. Pražská energetika (PRE) na základě dalších běžných kontrol elektroinstalace vyzvala BD MOLBYT k odstranění 

závad provozního charakteru v domu 599/6, které nejsou slučitelná s platnými normami. Jedná se opět, tak jako 
v domu 601 o připojení elektroměrných rozvaděčů s připojovacími podmínkami dle MM 501. Proto představenstvo 
zadalo firmě JEZL, která má uzavřenou smlouvu s PRE na takovéto opravy, aby vážné závady odstranila. Cena byla 
stanovena na celkových X,- Kč s DPH a byla odečtena z FO. 

 
8.  Na nákup pohybových čidel, které se průběžně vyměňují za nefunkční, představenstvo vynaložilo X,- Kč s DPH 

(3ks). Uvedená částka byla odečtena z FO. Výměna jednoho z nich proběhla v domu 601 v 6. NP. V domu 598/8 
opravil pan Leoš Novotný odlepenou dlaždici venkovního schodiště. Dále provedl výměnu nefunkční vložky FAB u 
vchodových dveří domu 597/10 a opravu nočního světla v 1.NP v domu 600/4. 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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