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Zápis č. 11/2017 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
Datum:           07. 11. 2017 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Program: 

1. Výběrové řízení – samozamykací zámky a elektronický přístup do domů 
2. Revize plynu v domácnostech 
3. Přístup do TP a na střechu 
4. Pojistná událost - graffiti 
5. Převod členských podílů 59606, 59419 a 59301 
6. Mimořádný úklid kontejnerového stání  
7. Opravy 

 
 

1. Členové představenstva ukončili výběrové řízení na instalaci samozamykacích zámků a instalaci elektronického 
zařízení pro přístup do domů BD MOLBYT. Podle několika kritérií byla ze tří firem, které zaslaly podrobné položkové 
rozpočty vybrána jako nejvhodnější firma LOCKSYSTEMS s.r.o.. Tato firma bude v nejbližších dnech vyzvána 
k předložení smlouvy o dílo.  
 

2. Během předešlého měsíce byla na základě objednávky členů představenstva zajištěna firmou HŘEBÍČEK revize 
plynu ve všech zpřístupněných domácnostech BD MOLBYT. Konečná revizní zpráva nemohla být představenstvu 
předložena, neboť nebylo zpřístupněno 22 bytů. Uvedená firma zajistila opětovnou výzvu ke zpřístupnění na den 
15.11.2017. Avizované drobné úniky plynu budou řešeny po předání kompletní revizní zprávy hromadně.   

 
3. Členové představenstva na základě vyžádané a zaslané cenové kalkulace od firmy FLAMISTOP jednomyslně 

rozhodli o zajištění instalace zabezpečených skříněk do prostor kočárkáren pro umístění klíčů od technického 
podlaží a střechy domu. Předpokládané náklady v celkové výši X,- Kč s DPH budou odečteny z FO.  

 
4. Představenstvo obdrželo od firmy DRTINA podrobný položkový rozpočet na odstranění graffitů z fasády na 

východní a západní straně domu BD MOLBYT. Kalkulace byla prostřednictvím správní firmy předána pracovníkům 
pojišťovny Kooperativa. Členové představenstva jednomyslně rozhodli o odstranění graffitů z poškozené fasády a 
požádali firmu DRTINA o realizaci provedení. Vynaložené náklady budou proplaceny pojišťovnou.  

 
5. Na základě obdržených smluv o převodu členského podílu stvrzených úředně ověřenými podpisy a zaplaceného 

poplatku podle platebního řádu BD MOLBYT, vyhotovilo představenstvo novou nájemní smlouvu k bytům 59606, 
59419 a 59301. 

 
6. Pan X provedl mimořádný úklid kontejnerového stání s odvozem nekomunálního odpadu do sběrného dvora Prahy 

8. Představenstvo jednomyslně odsouhlasilo odměnu ve výši X,- Kč hrubé mzdy. 
 

7. Firma MAŠEK zajistila opravu osvětlení ve společných prostorech domu 598 ve 3. NP. Firma SOZA zajistila opravu 
vložky FAB u vchodu kontejnerového stání Molákova 592-596. Celkové náklady byly ve výši X,- Kč s DPH. 

 
 

 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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