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Vážení členové bytového družstva MOLBYT, 

 
dne 12. května 2009 se 
konala XVII. členská schůze 
našeho bytového družstva. 
V době zahájení bylo 
z celkového počtu 229 členů 
družstva přítomno podle 
prezenční listiny pouze 96 
členů (což není nadpoloviční 
většina) a schůze tedy 
nebyla usnášeníschopná. 
Proto v souladu se 
stanovami bytového 
družstva MOLBYT ukončila 
předsedající Miroslava 
Klecanová řádnou XVII. 
členskou schůzi a svolala 
Náhradní XVII. členskou 
schůzi do 15 minut po 
ukončení řádné schůze. 
Nově svolaná Náhradní XVII. 
členská schůze byla při 
účasti 41,90% členů 
družstva podle stanov 
usnášeníschopnou. Náhradní 
XVII. členská schůze 
probíhala podle stejného 
programu, jaký měla XVII. 
členská schůze. Program 
schůze byl družstevníky 
schválen. 
 
Pro informaci všem členům 
družstva předkládáme:  

Usnesení Náhradní XVII. 
členské schůze bytového 

družstva MOLBYT, 
schválené dne 12. května 

2009  
 

Náhradní XVII. členská 
schůze podle 

odsouhlasených návrhů a 
připomínek: 

 
1. Schvaluje výroční zprávu 
představenstva o činnosti a 
hospodaření bytového 
družstva od Náhradní XVI. 
členské schůze. 
 
2. Schvaluje finanční 
odměnu kontrolní komisi 
jako celku, ve výši 9.000,- 
Kč. 
 
3. Bere na vědomí převody 
členských práv a povinností 
uskutečněných od 30. dubna 
2008 do 12. května 2009.  
 
4. Bere na vědomí zprávu 
kontrolní komise. 
 
5. Bere na vědomí zprávu 
mandátové komise. 
 
6. Schvaluje roční účetní 
závěrku bytového družstva 
Molbyt za rok 2008 a 
schvaluje zisk ve výši 7. 
408.258,08 Kč převést do 
fondu oprav na rok 2009. 
 
7. Schvaluje zprávu o 
uskutečněných opravách 
domů v majetku bytového 
družstva Molbyt od Náhradní 
XVI. členské schůze a plán 
oprav na rok 2009 a I. 
čtvrtletí roku 2010 včetně 
rekonstrukce VZT na pravé 
stoupačce v domu 592/20. 
 
8. Schvaluje rozpis fondů 
družstva pro rok 2010. 

 
Zápis Náhradní XVII. členské 
schůze je k nahlednutí 
v klubovně družstva v době 
konzultačních hodin, každé 
liché úterý od 17 do 18 
hodin. 
 
Děkujeme všem členům, 
kteří se na tuto členskou 
schůzi dostavili, za jejich 
aktivní účast. 
 
 
Vyúčtování služeb za rok 
2008 
 
Dne 21. května 2009 Vám 
bylo do poštovních schránek 
doručeno vyúčtování služeb 
za rok 2008.  Reklamační 
lhůta, během které můžete 
vznést svoje námitky je do 
12. června 2009. Po jejím 
skončení budou předány 
naší správní firmou REMA 
potřebné podklady České 
poště k vyhotovení složenek 
typu B, protřednictvím 
kterých si budete moci 
vyzvedout přeplatky. 
Doručení složenek můžete 
očekávat od 15. června 
2009. 
Nedoplatky, jak je uvedeno 
v příloze vyúčtování, 
zaplaťte nejpozději do 30. 
června 2009, a to buď 
převodem na bankovní účet 
bytového družstva Molbyt u 
komerční banky číslo 19-
3990730267 kód banky 
0100, variabilní symbol 
popisné číslo domu a číslo 
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bytu (bez mezer) nebo 
v hotovosti do pokladny 
družstva v době 
konzultačních hodin každé 
liché úterý v klubovně 
družstva, ul. 
Molákova 595/14. 
 
 
Doplnění dokumentace 
pro Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj (MMR) zaslalo 
představenstvu BD Molbyt 
žádost o doplnění 
dokumentace pro  závěrečné 
vyhodnocení akce „Oprava 
vad panelové výstavby“, na 
kterou přispělo našemu 
družstvu v roce 2002 jednou 
z největších dotací ve výši 
13.138.000,-Kč. 
Představenstvo BD Molbyt 
předalo na MMR vyžádanou 
dokumentaci a dne 2.6. 
obdrželo „Závěrečné 
vyhodnocení akce“, ve 
kterém MMR potvrdilo 
oprávněnost dotace, 
dodržení všech podmínek 
k jejímu získání a dosažení 
účelu dotace. Akce zatím 
nebyla zkontrolována 
finančním úřadem. 
 
 
Požární prohlídka a 
revize hasicích přístrojů 
 
Dne 21. dubna 2009 byla 
provedena požární prohlídka 
celého objektu bytového 
družstva a revize hasicích 
přístrojů, kterou provedla 
odborná firma Flami-Stop 
spol. s .r.o. Náklady za 
požární prohlídku byly 
vyčísleny na 3.570,- Kč 
s DPH a za revizi hasicích 
přístrojů na 4.725,- Kč 
s DPH.  
 
 

Inspekční prohlídky 
výtahů 
 
Na výtazích v domech 594, 
596, 598, 599, 600 a 601 se 
uskutečnily inspekční 
prohlídky, které podle norem 
EU navazují na pravidelné 
odborné zkoušky výtahů. 
Technický inspektor uvedl 
v jednotlivých inspekčních 
zprávách přehled odchylek 
(rizik) zjištěných u výtahu 
podle četnosti (úrovně 
příčiny nebezpečí) a 
závažnosti (kategorie účinku 
nebezpečí). Ve všech 
výtazích se především jedná 
o následující „vysoké“ riziko: 
druh dveří kabiny výtahu, 
signalizace v kabině výtahu, 
vodítka a zachycovače 
kabiny výtahu. Na základě 
inspekčních zpráv 
sdělujeme, že uvedené 
odchylky s prioritní úrovní 
rizika „vysoké“ je nutné 
odstranit v horizontu 
následujících 5 let. Celkové 
náklady za provedení 6 
inspekčních prohlídek byly 
vyčísleny na 14.994,- Kč 
s DPH.  
 
 
Odstávka teplé vody 
 
Firma Pražská teplárenská 
a.s. oznámila 
představenstvu družstva 
termín plánované letní 
odstávky teplé vody (TV) od 
12. 7. do 15. 7. 2009 kvůli 
plánovaným opravám a 
údržbovým pracím na 
zařízení. Oznámení o 
odstávce TUV bude 
s časovým předstihem 
vyvěšeno v každém domě 
na obvyklém místě. 
 
 
 
 
 

Zařízení COOPTHERM 
 
Současný technický stav u 
patního poměrového měřiče 
COOPTHERM umístěném 
v technickém podlaží domu 
již neodpovídá platným 
metrologickým podmínkám, 
které vyžaduje Pražská 
teplárenská a.s. (PT) pro 
instalaci vodoměru 
s dálkovým přenosem dat. 
Proto byla firmou 
TERMOREGUL spol. s r.o. 
provedena úprava měřícího 
zařízení s předpokládanými 
náklady ve výši 9.245,- Kč 
bez DPH. Podmínkou 
družstva pro uzavření 
dohody na dobu neurčitou 
mezi BD MOLBYT a PT a.s. o 
převzetí přístroje do správy 
PT a.s. je jeho pravidelné 
cejchování a poskytování 
preventivního servisu na 
náklady PT a.s. 
 


