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Vážení členové BD MOLBYT (vlastníci bytových 
jednotek), v tomto čísle občasníku MOLBYT vám 
přinášíme informace o nadcházející Výroční XXX. členské 
schůzi BD MOLBYT. 
 
 
Představenstvo bytového družstva svolává 
Výroční XXX. členskou schůzi bytového družstva 
MOLBYT, která se bude konat 
v úterý 9. dubna 2019 od 18.30 hodin ve školní 
jídelně ZŠ Petra Strozziho. Dovolujeme si vám 
sdělit, že převodem vaší bytové jednotky do 
vlastnictví jste se stali členy SV Molákova 592-601 
a zároveň jste stále členy BD MOLBYT. Proto vás 
žádáme, abyste se dostavili na Výroční XXX. 
členskou schůzi BD MOLBYT i na Výroční 
shromáždění SV Molákova 592-601. Pozvánka 
bude obsahovat následující body k projednání a 
schválení: 

 

1. Zahájení XXX. členské schůze - schválení 
programu schůze 

2. Kontrola prezence 
3. Odměna představenstva družstva a zpráva 
4. Odměna kontrolní komise 
5. Zpráva kontrolní komise 
6. Řádná účetní závěrka družstva za rok 2018 
7. Zpráva o opravách domů uskutečněných v 

roce 2018 
8. Rozhodnutí o vyloučení z BD MOLBYT členů 

družstva BJ 59307 a BJ 60004  
9. Ukončení členství dosavadních členů v BD 

MOLBYT a rozhodnutí o likvidaci BD 
MOLBYT 

10. Diskuze 
11. Usnesení 

 
 
V souvislosti s bodem č. 6 programu schůze bychom vás 
rádi informovali, že s výsledky hospodaření bytového 
družstva MOLBYT včetně účetní závěrky a daňového 
přiznání za rok 2018 se máte možnost seznámit a 
dokumenty prostudovat v úředních hodinách naší správní 
firmy REMA po předchozí telefonické domluvě 
(602 312 584) nebo prostřednictvím elektronické 
komunikace (maget@remaget.cz). Případné připomínky  
 
 
 

 
 
či dotazy, směřujte, prosím, na pracovníky správní firmy 
před konáním avizované členské schůze s dostatečným 
předstihem. Pro ostatní body programu schůze bude 
možnost nahlédnout do podkladů v kanceláři BD MOLBYT 
v úředních hodinách po předchozí domluvě. Případné 
připomínky či dotazy, směřujte, prosím, písemně do 
schránky BD MOLBYT v domu na adrese Molákova 
595/14, Praha 8 nebo na email: 
predstavenstvo.molbyt@email.cz před konáním 
avizované členské schůze s dostatečným předstihem. 
 
Bod č. 8 zařazujeme do programu členské schůze 
z důvodu požadavků stále narůstajícího množství členů 
družstva o vyřešení vzniklé a neustále se v průběhu 
posledních 3 let opakující situace v BJ 59307 a BJ 60004. 
Na základě všech uskutečněných kontrol v uvedených BJ 
byl zjištěn stav užívání – nevyhovující. Jedná se zde o 
opakované porušování Stanov bytového družstva 
MOLBYT, opakovaného porušování užívání bytu 
z hlediska technického, požárního a hygienického, 
opakovaného obtěžování okolních uživatelů BJ pachovými 
imisemi. Dáváme možnost těm členům družstva, kteří se 
musejí neustále s uvedenou situací vyrovnávat, aby 
nemožnost řádného soužití s uvedenými členy družstva 
byla ukončena.  
 

S likvidací družstva je spojeno i ukončení členství všech 
členů družstva. Na základě Vaší žádosti o ukončení 
členství v BD MOLBYT Vám družstvo vyplatí na váš 
bankovní účet základní členský vklad (4.500,- Kč), který 
jste při vstupu do BD MOLBYT vložili. Žádosti vám budou 
distribuovány v případě schválení bodu č. 9 programu 
schůze během následujících dnů. 

 

Budete-li mít jakékoliv dotazy k ostatním bodům 
programu Výroční XXX. členské schůze, kontaktujte nás 
písemně nebo prostřednictvím e-mailové adresy: 
predstavenstvo.molbyt@email.cz, nebo telefonicky na 
čísle 777 665 299, nebo osobně v kanceláři družstva, kde 
vám budeme k dispozici v době konzultačních hodin. 

 
Děkujeme předem všem družstevníkům, kteří se na 
Výroční XXX. členskou schůzi dostaví. Vezměte si s sebou 
doklad totožnosti, v případě zastupování i plnou moc s 
úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 

 

MOLBYT  č. 107/2019 
 

Informace představenstva pro členy bytového družstva MOLBYT (vlastníky BJ) – březen 2019 
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