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Vážení členové bytového družstva Molbyt, 
přinášíme vám další číslo občasníku Molbyt, abychom vás informovali o dění a novinkách, týkajících se 
našeho družstva. 
 
Výměna potrubí 
Začátkem ledna 2008 bylo 
představenstvem družstva 
vypsáno výběrové řízení na 
dodavatele projektu výměny 
stoupacího potrubí v sanitárních 
šachtách domu. Oslovili jsme 
celkem 13 firem (zápis 
z jednání výběrové komise je 
k dispozici v klubovně druž-
stva), u kterých jsme prověřili 
jejich schopnost realizovat 
výměnu potrubí vzduchotech-
niky, plynu a kanalizačních 
odpadů. S těmito firmami 
proběhlo v minulém období 
původně předpokládané reali-
zace několik jednání směřujících 
k jejímu uskutečnění. Oproti 
minulému a předminulému 
roku, kdy se firmy samy 
nabízely k realizaci této roz-
sáhlé rekonstrukce se situace 
ve stavebnictví podstatně 
změnila. Nyní je většina z nich 
kapacitně obsazena z důvodu 
převyšující poptávky. Vzhledem 
k blízkému termínu realizace, 
který jsme začátkem roku 
požadovali, většina firem účast 
odmítla právě z tohoto důvodu. 
Nabídku dodala pouze jedna 
firma (BT-VUSTE) a proto se 
členové výběrové komise 
rozhodli výběrové řízení zrušit a 
vypsat nové, s novými termíny 
doby realizace. K zajištění 
dostatečného počtu nabídek 
(minimálně 3) jsme provedli 
předběžný průzkum u doda-
vatelských firem. Firmám, které 
o projekt projevily vážný zájem, 
jsme nabídli jednání o možných 
termínech realizace díla. Tato 
jednání proběhnou během 
dubna - začátkem května a 
v novém výběrovém řízení, 
vypsaném v květnu, budou 
osloveny ty firmy s volnou 
kapacitou na realizaci akce. 
Výměna by pak měla 
proběhnout podle předběžných 
informací firem o jejich volných 

kapacitách na podzim tohoto 
roku. 
V této souvislosti se na vás 
obracíme s žádostí o spolupráci 
při přípravě realizace výměny 
potrubí. Abychom zajistili co 
nejhladší průběh prací, je nutné 
zjistit přesné informace o 
stávajícím stavu přístupu do 
sanitárních šachet ve vašich 
bytech. Proto jsme vám všem 
rozeslali k vyplnění dotazník 
stavebně-technických záležitostí 
s prohlášením o zpřístupnění 
bytu během rekonstrukce. 
V průběhu týdnů do konání 
XVI. členské schůze budou 
všichni členové průběžně 
pozváni na domovní schůzky, 
kde vás prosíme o předání 
vyplněných dotazníků. Vaše 
účast na těchto schůzkách je 
velmi důležitá, protože zde 
budete podrobně informováni o 
průběhu výměny a všech 
souvisejících záležitostech. Vaší 
účastí zjednodušíte průběh celé 
členské schůze. 
 
Finance  
Dne 14. března 2008 jste 
obdrželi do svých schránek 
tabulky, které vám měli co 
nejvíce přiblížit hospodaření 
družstva. Pokud budete mít 
jakékoliv nejasnosti či dotazy 
k financím družstva, obraťte se 
prosím na paní Míkovou tel. 
777665299.  Na připravované 
XVI. členské schůzi budete 
schvalovat právě tyto výsledky 
našeho hospodaření. 
Hospodářský výsledek za rok 
2007 je po zdanění ve výši 
1,357.218,25 Kč. (Jeho výše je 
ovlivněna odpuštěním 
uznaného závazku BD Molbyt 
vůči České Kooperativě za 
přeplacené škodné plnění ve 
výši 1,350.000 Kč. Z daňového 
pohledu se jedná o výnos, který 
musíme zdanit). 
V souladu se zněním úvěrové 
smlouvy s KB byl uzavřen 

dodatek této smlouvy, kterým 
se změnila úroková sazba 
z původních 6,5% na 5,2% 
s platností do 24. ledna 2009. 
 
Administrativní Centrum 
Invalidovna (ACI) 
Jak jsme vás již informovali v 
uplynulých dnech, bourací 
práce bývalého Českého 
statistického úřadu byly 
dokončeny a započala výstavba 
administrativního centra, fáze I, 
tzn. výstavba budov do ulice 
Sokolovská.  
Po dohodě se zástupcem 
investora bude zajištěno čistění 
silniční komunikace podle po-
třeby. Omezení průjezdnosti, o 
které jsme vás také informovali, 
bude vždy včas oznámeno.  
Podle sdělení investora ACI 
budou stavební práce probíhat i 
o víkendech a to od 8.00 do 
19.00 hodin.  
Přestavba kontejnerových stání, 
dohodnutá s ACI, bude reali-
zována nejdříve na podzim 
2009 s výstavbou etapy II.   
 
Žaloba čj. 80 Cm 184/2007-
14 b   
Dne 9. ledna 2008 obdrželo 
představenstvo od Městského 
soudu v Praze usnesení, ve 
kterém zmíněný soud přijal 
návrh žalobců na zpětvzetí 
žaloby čj. 80 Cm 184/2007-14 
podané 7. července 2007. 
Představenstvo uvedené usne-
sení vzalo na vědomí a předalo 
ho dne 15. ledna 2008 JUDr. 
Šrolovi, PhD., který bytové 
družstvo Molbyt v této záleži-
tosti zastupoval. Celkové 
náklady právních úkonů 
spojených s výše uvedenou 
kausou byly vyčísleny na 
14.600,- Kč.  
 
Odečty energií 
V průběhu měsíce ledna 
proběhly odečty spotřebova-
ného tepla za rok 2007 firmou 
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Inmes spol. s r.o., která 
úspěšně zareagovala na výzvu 
představenstva o zlepšení v 
přístupu pracovníků provádějí-
cích tyto odečty vůči vám, 
družstevníkům. V témže měsíci 
provedli zástupci domů ve 
vašich bytech poslední kvartální 
odečty SV a TUV, které budou 
použity k vyúčtování zaplace-
ných záloh za služby v roce 
2007. 
 
Výměna uzavíracích ventilů 
potrubí TUV 
Je nutné provést výměnu 
vadných hlavních uzávěrů 
stoupacího potrubí teplé 
užitkové vody umístěných v 
technickém podlaží. Předsta-
venstvo oslovilo odborné firmy 
a obdrželo 3 cenové nabídky. 
Nejvýhodnější podmínky nabíd-
la firma Pavel Štědrý-instalatér. 
Předběžná cenová kalkulace je 
61.247,- Kč. Uvedená firma 
bude vyzvána k předložení 
návrhu smlouvy o dílo. 
Vzhledem k finančnímu objemu 
zakázky bude realizace výměny 
možná až po schválení XVI. 
členskou schůzí. 
 
Reklamace střechy 
V souvislosti s reklamací střechy 
domu proběhlo 12. března 2008 
místní šetření za účasti 
zástupců firmy Kasten. Kromě 
členů představenstva byl 
přítomen soudní znalec z oboru 
stavebnictví ing. Jaroslav Rod a 
ing. Svoboda vz. ing. Purnocha, 
odborného poradce z řad 
družstevníků. Obě strany se 
dohodly na opatřeních a 
opravách vedoucích 

k odstranění reklamovaných 
závad. Veškeré opravy, včetně 
dlouhodobé závady na lodžiích 
60023, 60020 a 60017, 
provede firma Kasten v souladu 
s návrhem odstranění závad, 
které uvedl soudní znalec ve 
znaleckém posudku.  
 
Běžné opravy a údržba 
domu 
Představenstvo průběžně 
zajišťuje drobné opravy podle 
potřeby a pravidelnou údržbu 
domu. Servis vchodových dveří 
a servis výměny žárovek ve 
společných prostorách domů 
zajišťuje člen družstva, pan 
Skalický. Firma ADAM opravila 
osvětlení a vyměnila nefungující 
senzory společných prostor 
v celém objektu bytového 
družstva. Celková částka za tyto 
opravy byla ve výši 9.650,- Kč. 
Finančně náročnější opravu 
provedla firma Tuchyňa-výtahy, 
která odstranila závady zjištěné 
po pravidelných odborných 
zkouškách na výtazích 
v domech 592, 593, 595 a 597. 
Jednalo se o opravy, které byly 
schváleny na Náhradní XV. 
členské schůzi. Celkový náklad 
na tuto opravu činil 52.916,30 
Kč. Další podrobný přehled 
běžných oprav a údržby domu 
najdete v zápisech ze zasedání 
představenstva. 
 
Změny v kontrolní komisi a 
v představenstvu družstva 
Po třech letech funkčního 
období končí v dubnu 2008 
členům kontrolní komise 
mandát. Stávající předseda 
kontrolní komise představen-

stvo informoval, že do nové 
kontrolní komise nebudou 
kandidovat Vlastimil Bartoš a 
Jana Ivanová. Proto bude 
představenstvo na XVI. členské 
schůzi navrhovat ke schválení 
nové členy do kontrolní komise. 
Představenstvo předběžně 
jednalo s Ludmilou Frýdlovou 
(599) a ing. Zdeňkem Kocáb-
kem (601), kteří kandidaturu 
přijali.  
Jak jsme vás již dříve 
informovali, dne 18. října 2007 
ukončila členství v představen-
stvu a zároveň funkci místo-
předsedy ing. Alena Urubková 
(nyní Zelenková), kterou 
nahradila kooptací do předsta-
venstva Simona Kalvodová 
(598). Místopředsedou předsta-
venstva byla zvolena Alena 
Míková. Představenstvo na XVI. 
čl. schůzi navrhne družstev-
níkům kandidaturu Simony 
Kalvodové do představenstva 
ke schválení. 
Žádáme vás, abyste v případě 
dalších návrhů kandidátů do 
představenstva, nebo do 
kontrolní komise, doručili 
písemnou kandidátku do 
klubovny družstva do 25. dubna 
2008.  
 
XVI. členská schůze 
se bude konat v úterý 29. 
dubna 2008 v 18.30 hodin 
v jídelně ZŠ Molákova (Za 
Invalidovnou). Řádná pozván-
ka bude vyvěšena podle 
stanov družstva na 
obvyklém místě v každém 
domě.

 


