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Zápis č. 11/2018 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
Datum:           20. 11. 2018 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Program: 
 

1. Převody BJ v domech 599, 600 a 601 do vlastnictví členů 
2. Témata občasníku MOLBYT č. 106 
3. Přiznání daně z nabytí nemovitosti 
4. Bankovní účty BD MOLBYT a SVJ Molákova 592-601 
5. Soulad povodňového plánu 
6. Provozní smlouvy pro SVJ Molákova 592-601 
7. Prohlídka BJ 59307 

 
 

1. Členové představenstva obdrželi žádosti o převod BJ do vlastnictví členů od družstevníků z domu 599/6, 600/4 a 
601/2. Podle harmonogramu probíhají podpisy smluv a návrhů na vklad pro katastrální úřad.  
 

2. Členové představenstva se shodli na tématech pro vydání občasníku MOLBYT č. 106 s uveřejněním dalších 
informací o činnosti BD MOLBYT od vydání čísla 105. Termín vydání byl stanoven do 15.12.2018. 

 
3. Členové představenstva jednomyslně odsouhlasili pověřit k vyhotovením dokumentů spojeným s přiznáním daně 

z nabytí nemovitých věcí pro jednotlivé vlastníky oprávněnou osobu. Tato daň je sice osvobozena a tedy se neplatí, 
ale daňové přiznání je nezbytné podat. Vlastníci bytových jednotek budou postupně vyzýváni k podpisu daňových 
přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a poté k jejich vyzvednutí s podacím razítkem Finančního úřadu pro Prahu. 

 
4. Členové představenstva jednomyslně odsouhlasili, aby oba účty BD MOLBYT (běžný a termínovaný) včetně 

finančních prostředků byly automaticky od 1. ledna 2019 převedeny se všemi náležitostmi a stejnými podmínkami 
na SVJ. Dále členové představenstva jednomyslně odsouhlasili pro účely plateb nájemného družstevníků BD 
MOLBYT, kteří nebudou k 1. lednu 2019 vlastnit BJ zřídit u KB a.s. nový účet. 
 

5. V souvislosti se zněním vodního zákona ve znění pozdějších předpisů potvrdil Úřad Městské části Prahy 8 soulad 
povodňového plánu pro provoz a užívání nemovitosti Molákova 592-601. 

 
6. Členové představenstva jednomyslně odhlasovali přistoupení uzavření nových smluv týkajících se provozu a 

zajištění dodávaných služeb s několika subjekty s náležitostmi SVJ a ve stejných intencích pro SVJ, jako tomu bylo 
pro BD. Veškeré smlouvy budou podepsány s datem účinnosti k 1. lednu 2019. Jedná se o následující firmy: Česká 
pošta a.s., Pražská energetika a.s., Pražská teplárenská a.s., Vodovody a kanalizace a.s., Ipodec a.s., Komerční 
banka a.s., UPC a.s., Výtahy Ctibůrek s.r.o., Inmes s.r.o., T-Mobile a.s., Rema s.r.o., Vodafone a.s., CentroNet 
s.r.o. 

 
7. Členové představenstva jednomyslně odsouhlasili návrh na prohlídku bytové jednotky (BJ) 59307 na základě 

stížností ostatních nájemníků domu 593 na opakovaně hrubé porušování pravidel společného soužití v domu 
s ostatními nájemníky a to především z hygienických a požárních hledisek. Člen družstva bude vyzván 
k zpřístupnění BJ.    

 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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