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Vážení členové bytového družstva MOLBYT, 

 
na úvod bychom Vás rádi 

informovali, že dnem 18. 

října 2009 končí funkční 
období stávajícího předsta-

venstva družstva. Podle 
§194 odst.2 a §243 odst.8 

obchodního zákoníku svolá 

představenstvo členskou 
schůzi ve stanovené lhůtě 

do tří měsíců po skončení 
funkčního období. Volby 

nových členů předsta-
venstva bytového družstva 

MOLBYT se budou konat na 

XVIII. členské schůzi 
dne 25. listopadu 2009 

v 18.30 h. Řádná pozvánka 
s programem bude včas  

vyvěšena ve všech domech. 

Stávající členové 
představenstva zváží svoji 

kandidaturu na další tříleté 
volební období.  Vás, vážení 

družstevníci, bychom rádi 
vyzvali, abyste přihlášky 

kandidátů do představenstva 

bytového družstva MOLBYT 
odevzdali nejpozději do 12. 

listopadu 2009 do 14.00 
hodin do kanceláře 

družstva v zalepené obálce 

s nápisem „PŘIHLÁŠKA 
KANDIDÁTA DO VOLEB 

ČLENŮ 
PŘEDSTAVENSTVA BD 

MOLBYT“. Po uvedeném 

datu, kdy volební komise 
otevře přijaté obálky s 

kandidáty a vyhotoví 
kandidátní listinu, nebude na 

případné další návrhy 
kandidátů brán zřetel a to 

ani v případě dalších návrhů 

během konání členské 

schůze. Přihláška kandidáta 
musí obsahovat základní 

data o kandidátovi, jimiž 
jsou jméno, příjmení, titul, 

datum narození, trvalé 

bydliště, kontaktní telefon, 
od kdy je členem BD Molbyt 

s uvedením domu a čísla 
bytu a čestné prohlášení o 

plnění podmínek pro výkon 
funkce člena představen-

stva. Přihlášky neúplné 

(neobsahující požadované 
údaje) uvede volební komise 

do seznamu kandidátů 
nesplňujících podmínky pro 

výkon funkce člena 

představenstva družstva.  
 

Součástí přihlášky musí být i 
prohlášení, že kandidátovi 

není známa žádná překážka 
vyplývající ze stanov 

družstva a obecně 

závazných právních předpi-
sů, která by mu bránila 

působit v představenstvu 
bytového družstva. 

 

Kandidát ve své přihlášce 
uvede vlastní charakteristiku 

pro voliče – družstevníky BD 
MOLBYT, ve které krátce 

představí svou osobu a své 

předpoklady pro výkon 
funkce v představenstvu 

bytového družstva. Dopo-
ručené údaje jsou vzdělání, 

praxe s prací v družstvu 
nebo v jiných statutárních a 

dozorčích orgánech. Mohou 

být uvedeny i další údaje o 

zaměstnání či podnikatelské 
činnosti. Kandidáti by však 

měli uvést taková osobní 
data, která jsou ochotni 

publikovat pro ostatní členy 

družstva. Je třeba, aby 
kandidáti reálně zvážili i své 

časové možnosti pro výkon 
funkce do které kandidují. 

 
Podle obecně závazných 

právních předpisů, musí člen 

představenstva bytového 
družstva splňovat následující 

podmínky:  
 

1. členství v družstvu  

2. dosažení věku 18 let 
3. plná způsobilost 

k právním úkonům  
4. bezúhonnost ve smyslu § 

6 odst. 2 zákona o 
živnostenském podnikání, 

tzn. že nebyl pravomocně 

odsouzen 
5. nenastala u něho 

skutečnost, jež je překážkou 
provozování živnosti podle 

příslušných ustanovení 

živnostenského zákona ( § 8 
zákona č. 455/1991 Sb.) 

6. nemá daňové nedoplatky 
vůči územním finančním 

orgánům státu 

7. není podnikatelem 
s obdobným předmětem 

činnosti, ani členem 
statutárních a dozorčích 

orgánů právnických osob 
s takovým předmětem 
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činnosti ( § 249 obchodního 
zákoníku) 

 

V souvislosti s volbami členů 
do představenstva bytového 

družstva MOLBYT bychom 
Vás chtěli informovat o 

možnostech výběru 
struktury představenstva, a 

to tří, čtyř, nebo 

pětičlenného. Stávající 
členové představenstva 

navrhují zachování 
pětičlenného 

představenstva, neboť je 

tento model zárukou jistější 
demokracie a lepší vzájemné 

zastupitelnosti. Při 
spravování tak velké 

nemovitosti je značný čas 
věnován běžnému provozu 

domu, drobným opravám a 

řešení nastalých technických 
a administrativních úkonů. 

Projekt výměny ZTI je téměř 
dokončen, avšak 

v následujících třech letech 

bude potřeba vynaložit 
nemalé finanční prostředky 

na opravy všech deseti 
výtahů, aby vyhovovaly 

požadavkům norem 

Evropské unie. Značné 
časové vytížení bude také 

vyžadovat příprava převodu 
bytových jednotek do 

osobního vlastnictví, které 
bude možné uskutečnit po 

doplacení hypotečního úvěru 

v roce 2014. 
Děkujeme předem všem 

družstevníkům, kteří se na 
následující členskou schůzi 

dostaví a z představených 

kandidátů zvolí nové 
představenstvo družstva. 

 
Rekonstrukce ZTI 

Z největší části je 
rekonstrukce ZTI hotová, 

v těchto dnech se odstraňují 

vady a nedodělky v domu 
593/18 a zbývá výměna ZTI 

v posledním domě 592/20. 
Podle průběhu celé akce a 

Vašich reakcí lze usoudit, že  
rekonstrukce zdravotně 

technické instalace proběhla 

bez větších komplikací a 
jsme velmi potěšeni vašim 

zodpovědným přístupem.  
Firma ENBRA spol. s r.o. se 

zástupcem stavebního 
dozoru, panem Petrem 

Křížem, a ve spolupráci s 

členy představenstva se 
snažili vyřešit všechny 

nastalé problémy bez 
zbytečného odkladu. 

Přestože se v některých 

případech z různých důvodů 
termíny odstranění vad a 

nedodělků prodloužily, 
vynaložili jsme veškeré úsilí 

a možnosti k nápravě, které 
nám umožňuje uzavřená 

smlouva o dílo, včetně 

proplacení pouze 80% 
z dohodnutého díla (zbylých 

20% hradíme vždy až po 
odstranění všech vad a 

nedodělků). Pokud máte 

nějaké reklamace na práce 
vztahující se k výměně ZTI, 

ohlaste je neprodleně 
písemně, v úředních 

hodinách v klubovně 

družstva členům 
představenstva. Po ukončení 

akce a finančním vyrovnání 
s firmou ENBRA spol. s r.o. 

bude samozřejmě možné 
reklamace uplatňovat podle 

záruk dle smlouvy o dílo, 

avšak reklamační proces 
nebude tak rychlý, jako 

v těchto dnech za přímé 
přítomnosti uvedené firmy. 

Po dokončení výměny 

potrubí ZTI bude celý dům 
plně vyhovovat posledním 

požadavkům protipožárních 
opatření. Nynější 

představenstvo Vás 
o celkových finančních 

prostředcích vynaložených 

na rekonstrukci ZTI bude 
informovat na nadcházející 

XVIII. členské schůzi. 
Podrobné informace o dílčích 

finančních nákladech 
vztahujících se k ZTI jsou 

publikovány v zápisech ze 

schůzí představenstva 
družstva.   

 
Nevyzvednuté přeplatky 

za služby 
Česká pošta a.s. zaslala zpět 

na účet bytového družstva 

MOLBYT částky, které byly 
připraveny na vyplacení 

přeplatků zálohových plateb 
vyúčtování služeb za rok 

2008. Žádáme družstevníky, 

kteří si tyto přeplatky 
nevyzvedli prostřednictvím 

zaslaných složenek, ať 
kontaktují paní Míkovou na 

tel. 777 665 299 a 
dohodnou si termín převzetí 

přeplatků služeb 2008 

v hotovosti v klubovně 
družstva. 

 
Skříňky pro hasicí 

přístroje s uzamykáním 

V červenci 2009 firma 
Flamistop s.r.o. dodala a 

nainstalovala do všech domů 
592 až 601 celkem 10 ks 

krytů hasicích přístrojů. Toto 

opatření bylo 
představenstvem družstva 

navrhnuto z důvodu 
průběžných odcizení hasicích 

přístrojů a poté byla 
předběžná investice 

schválena Náhradní XVII. 

členskou schůzí. Celková 
částka fakturace za dodání a 

instalaci byla uvedenou 
firmou vyčíslena na 15.965,- 

Kč s DPH. 

 
Futurama Business Park 

Výstavba 1.etapy 
kancelářských prostor FBP 

byla dokončena. V polovině 
října 2009 se budou 

nastěhovávat první 

nájemníci – firmy Media 
Vision a Otherm. Podle 

sdělení investora se 
dokončení všech fází 
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projektu odsouvá až na rok 
2013.  

PROXIMA-IMMORENT 

prostřednictvím firmy 
ZUBLIN započala dohodnuté 

práce na rekonstrukci 
venkovních schodišť domu 

bytového družstva MOLBYT, 
avšak po odkrytí schodiště 

v domě čp. 601 bylo 

zjištěno, že je nutné na 
jejich opravu zvolit jinou 

technologii, než bylo 
původně předpokládáno. 

Z tohoto důvodu byly práce 

na rekonstrukci venkovního 
schodiště prozatím 

pozastaveny. Vzhledem 
k tomu, že zástupce 

investora - firmy PROXIMA 
IMMORENT, ing. Malý, 

se kterým představenstvo 

jednalo o veškerých 
investicích ve prospěch BD 

MOLBYT spojených 
s výstavbou FBP byl 

služebně v zahraničí, 

započala prováděcí firma 
výměnu kluzných dlaždic za 

protiskluzové v těchto dnech 
až po odsouhlasení nového 

cenového rozpočtu.    

 
Dotace na úroky 

hypotečního úvěru  
Dne 22. července 2009 byla 

na účet bytového družstva 
MOLBYT připsána jedna 

z další části dotace na úroky 

z úvěru ve výši 211.422,00 
Kč, kterou zaslala na základě 

představenstvem dodaných 
podkladů Českomoravská 

záruční a hypoteční banka. 

 
Provozní opravy 

V červenci 2009 proběhlo 
seřízení vchodových dveří ve 

všech domech družstva. 
Opravu provedla firma Kos 

František KM-Servis, se 

kterou byla navázána 
spolupráce po té, co 

původní dodavatel a 
zajišťovatel servisu firma AQ 

Okna ukončila činnost. 
Celková částka za uvedené 

opravy byla vyčíslena na 

1.797,-  s DPH.  
 

Firma Tuchyňa-výtahy 
provedla v červnu opravu 

výtahu v domu 597/10 

(vadný diodový můstek ve 
výtahovém rozvaděči) 

s nákladem ve výši 1.373,- 
Kč s DPH. V květnu 2009 

provedla uvedená firma 
v domu 595/14 opravu 

výtahu (podlahový spínač 

SV1) a v domu 601/2 
(výměna vadného 

diodového můstku 
v rozvaděči). Tyto dvě 

opravy byly vyčísleny na 

celkových 2.011,- Kč s DPH. 
V domu 594/16 provedla 

uvedená firma v témže 
měsíci opravu výtahu (řídící 

relé a výměna osvětlovací 

trubice kabiny výtahu) 
s nákladem v celkové výši 

1.591,- Kč s DPH. Dále v 
červnu 2009 provedla firma 

Tuchyňa-výtahy opravu a 
vyčištění nečistot mezi 

podlahou a rámem kabiny 

výtahu v domu 598/8 
s nákladem ve výši 850,- kč 

s DPH a též uvedená firma 
přepojila vadnou žílu ve 

vlečném kabelu kabiny 

výtahu v domu 599/6 
s nákladem ve výši 2.267,- 

kč s DPH. Tuchyňa-výtahy 
provedla následující opravy 

výtahů v domech: 592/20 – 
poškozené přivolávací 

tlačítko stanice „0“ ze dne 

17. 7. 09, 594/16 – výměna  
prasklé pružiny šachetních 

dveří ve stanici „7“ ze dne 
10. 7. 09 a 596/12 – oprava 

mechanicky poškozených 
šachetních dveří ve stanici 

„0“ ze dne 13. 7. 09. 

Celkové náklady byly ve výši 
2.398,- Kč s DPH. Dále již 

v srpnu firma Tuchyňa-
výtahy provedla vyproštění 

osob z kabiny výtahu 

v domu 597/10 a následnou 
opravu zachycovače kabiny 

výtahu. Celkový náklad byl 
vyčíslen na 1.040,- Kč 

s DPH.  
 

Firma ADAM provedla 

opravu poškozeného 
zábradlí ve společných 

prostorech domu 600/4 – 7. 
patro. Výše nákladu byla 

1.000,- Kč s DPH.  

 
Firma Termoregul 

instalovala měřič teplé vody 
v nákladu 13.129,05 Kč 

včetně DPH.  

Opravy topení provedla 
firma Martiš. Celkové 

náklady na přetěsnění a 
výměnu radiátoru v bytě 

59602 a 59201 byly 
vyčísleny na částku 11.772,-

Kč s DPH. 

 
Výměna bytových uzávěrů 

TV a SV byla provedena 
k dnešnímu dni ve 29 

bytech. Celkový náklad činil 

35.670,-Kč včetně DPH. 
 

 
 


