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Vážení členové bytového družstva MOLBYT, 

 
dne 25. listopadu 2009 se 
konala XVIII. členská 
schůze našeho bytového 
družstva. Hlavním bodem 
programu členské schůze 
byla volba nového předs-
tavenstva, protože stáva-
jícímu představenstvu vypr-
šel jeho 3 letý mandát. 
Podle prezenční listiny na 
tuto schůzi přišlo 82 
družstevníků z celkového 
počtu 229. Tento počet 
nedosáhl nutné nadpoloviční 
většiny, schůze tedy 
nebyla usnášeníschopná. 
Proto v souladu se Stano-
vami BD MOLBYT byla tato 
schůze ukončena a nás-
ledně, podle Stanov, byla 
svolána a zahájena Náhradní 
XVIII. členská schůze. Ani 
Náhradní XVIII. členská 
schůze však nebyla při 
účasti 35,8% členů družstva 
podle Stanov usnášení-
schopná a musela být ukon-
čena. Z uvedených důvodů 
byla svolána 2. Náhradní 
XVIII. členská schůze, 
která se konala dne 8. 
prosince 2009 podle 
stejného programu, jaký 
měla řádná XVIII. členská 
schůze. Na tuto schůzi přišlo 
73 družstevníků. Podle 
Stanov BD MOLBYT byla 
tato schůze i při uvedeném 
počtu družstevníků usná-
šeníschopná. 
 
Předseda představenstva, 
pan Pavel Šimon, přednesl 
zprávu o činnosti a hos-
podaření bytového druž-
stva, ve které se zaměřil na 
nejdůležitější akce, které 

proběhly v průběhu tříletého 
mandátu představenstva. 
Vyzdvihl zejména následující 
přínosy činnosti představen-
stva družstvu: 
 
* Výměna ZTI byla dokon-
čena a i přes svoji náročnost 
proběhla úspěšně. Díky 
pravidelné a důkladné 
kontrole nákladů a na 
základě průběžných jednání 
s provádějící firmou ENBRA 
byly celkové náklady 
oproti plánovaným znač-
ně sníženy. Přesné vy-
účtování nákladů bude 
známo v lednu 2010. 
 
* V souvislosti s výstavbou 
administrativního centra 
Futurama Bussines Park 
představenstvo vyjednalo 
investice ve prospěch BD 
MOLBYT v hodnotě více jak 
1,2 miliónu Kč jako kom-
penzaci za zhoršení 
životního prostředí bě-
hem demolice bývalého ČSÚ 
a následné výstavby FBP.  
 
* Dalším úspěšným krokem 
představenstva bylo vyjed-
nání odpuštění zbytku 
dluhu u pojišťovny Koo-
perativa. Tento dluh vznikl 
při rekonstrukcích domu po 
povodni v roce 2002, kdy po 
již zaplacených investicích 
pojišťovna Kooperativa po-
žádala bytové družstvo o 
vrácení 2,75 miliónu Kč. Po 
dlouhodobých jednáních 
představenstva s pojišťov-
nou pojišťovna odpustila 
splacení části dluhu a 

družstvo tak ušetřilo 
1,35 miliónu Kč. 
 
* Představenstvo zrevidova-
lo pojistnou smlouvu do-
mu a rozhodlo se změnit 
pojišťovnu. Nová smlouva 
uzavřená s pojišťovnou Alli-
anz poskytuje družstvu 
výhodnější a širší pojistné 
plnění za výhodnějších 
finančních podmínek. Úspo-
ra na ročním pojistném 
činí téměř 170 tisíc Kč. 
 
Na 2. náhradní XVIII. 
členské schůzi proběhla 
volba členů do předsta-
venstva družstva. 
Kandidaturu podali: Alena 
Míková, Miroslava Kleca-
nová, Pavel Šimon a RNDr. 
Tomáš Mančal, Ph.D. Jako 
náhradník do představen-
stva kandidoval Ing. Radek 
Zelenka. Všichni kandidáti 
byli zvoleni 71 hlasy ze 73 
přítomných družstevníků. 
Simona Kalvodová zůstává 
členkou představenstva do 
uplynutí jejího funkčního 
období v dubnu 2011. 
Členové nového předsta- 
venstva na nejbližší schůzi 
představenstva zvolili 
předsedou BD MOLBYT pana 
Pavla Šimona a místopřed-
sedou paní Alenu Míkovou. 
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Pro informaci všem členům 
družstva předkládáme: 
 

 Usnesení 2. 
Náhradní XVIII. 

členské schůze BD 
MOLBYT,  

 schválené dne 
8. prosince 2009        

 
2. náhradní XVIII. členská 
schůze: 

 
1. Bere na vědomí zprávu 
odstupujícího představen-

stva o činnosti a hospoda-
ření bytového družstva 
během jeho tříletého man-
dátu. 
 
2. Bere na vědomí zprávu o 
rekonstrukci zdravotně tech-
nické instalace (ZTI) na 
všech 30 stoupačkách  
v 10 domech bytového 
družstva 592 až 601. 
 
3. Schvaluje mimořádnou 
odměnu odstupujícímu před-
stavenstvu jako celku za 

odvedenou práci během 
jeho 3letého mandátu nad 
rámec běžné činnosti 
představenstva družstva ve 
výši 90.000,- Kč. 
 
4. Bere na vědomí zprávu 
mandátové komise. 
 
5. Schvaluje zprávu volební 
komise – zvolení nových 
členů představenstva a 
náhradníků představenstva 
bytového družstva Molbyt.

 
 
Děkujeme všem družstevníkům, kteří se na tuto členskou schůzi dostavili, za jejich aktivní účast  
a vyjádřenou důvěru zvoleným členům představenstva. 
 
 
 
 
 
 

Hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2010 
 

vám přeje představenstvo BD MOLBYT. 
 
 

 

 


