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Zápis č. 09/2017 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
Datum: 12. 09. 2017 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
 
 
Program: 

1. Distribuce občasníku MOLBYT č. 103 
2. Žádost o stanovisko Hyg.st.hl.m.Prahy 
3. Znalecký posudek – nebytový prostor v TP 
4. Kontejnerové stání – Rezidence EXPO 
5. Osvětlení před vchody do domů 
6. Opravy 

 
 
1. Členové představenstva zajistili vydání a distribuci občasníku MOLBYT č. 103 všem družstevníkům do jejich 

poštovní schránky. Jeho barevné provedení bylo vyvěšeno v jednotlivých domech ve vývěsní skříňce a zveřejněno 
na webových stránkách BD MOLBYT.    
 

2. Na základě stížností převážné části členů družstva z domu 593/18 přistoupili členové představenstva k další 
prohlídce bytu 59307 za účasti jednatele správní firmy REMA a pracovníka ze sociálního odboru Prahy 8 
zastupujícího družstevníka. Uskutečněním prohlídky bytu bylo zjištěno, že nájemník uvedeného bytu nerespektoval 
poslední možnou výzvu k nápravě stavu jeho bytu, který se neslučuje s řádným užíváním. Představenstvo 
jednomyslně odsouhlasilo návrh jednoho z bodů na členské schůzi BD MOLBYT o vyloučení člena z družstva. 
Součástí řešení situace byla také výzva ze strany představenstva k zaujetí stanoviska Hygienické stanice hl.m.Prahy 
a účasti tohoto subjektu na prohlídce bytu 59307. V odpovědi obdržené prostřednictvím datové schránky odmítla 
vydat HSHMP stanovisko a účast na prohlídce bytu.  

 
3. Představenstvo zajistilo vyhotovení znaleckého posudku pro místnosti v technickém podlaží domu za účelem 

převodu těchto prostor do vlastnictví. S návrhem členů představenstva o zařazení bodu této problematiky na 
členské schůzi budou dotčení družstevníci vyrozuměni. 

 
4. Představenstvo zaslalo dopis starostovi MČ Prahy 8 s žádostí o přehodnocení kontejnerového stání nově 

umístěného v ulici Molákova, sloužící pro potřeby rezidence EXPO k vývozu směsného odpadu.   
 

5. Členové představenstva navrhli a jednomyslně odsouhlasili pilotní projekt pro instalaci venkovního osvětlení před 
vchodem do domu 598 za účelem vylepšení viditelnosti v nočních hodinách venkovního schodiště, viditelnosti 
zvonků a vchodových dveří. Předpokládané náklady pro všech deset domů BD MOLBYT byly vyčísleny na X,- Kč 
s DPH. 

 
6. V domu 598 byla odbornou firmou provedena oprava poškozeného okna v 1.NP. Výměnou raménka výklopného 

systému za X Kč s DPH došlo k jeho bezproblémové funkčnosti. Firma MAŠEK zajistila opravu osvětlení ve 
společných prostorech domu 600 v 8. NP u výtahu i za výtahem. Dále v 1.NP za výtahem. V domu 598 došlo 
netěsností dešťového svodu v 8.NP k zatečení do společných prostor domu. Náklady na opravu byly vyčísleny na 
X,- Kč s DPH.  

 
 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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