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XIX. členská schůze BD 
Molbyt 
 
XIX. členská schůze BD 
Molbyt se bude konat dne 
27. dubna 2010 od 18.00 
hodin v prostorách jídelny 
Základní školy Molákova, ul. 
Za Invalidovnou 3, Praha 8. 
Na členské schůzi není 
z časových důvodů mnoho 
prostoru na řešení drobné 
dílčí problematiky bytového 
družstva. Prosíme vás proto, 
abyste se s dotazy, 
připomínkami či návrhy 
obrátili na představenstvo 
osobně v klubovně družstva 
v době konzultačních hodin 
nebo prostřednictvím e-
mailu. 
 
Program XIX. členské 
schůze BD MOLBYT 
 
1. Zahájení XIX. členské 

schůze, schválení 
programu schůze 

2. Zpráva představenstva, 
odměna kontrolní komisi 

3. Převody členských práv a 
povinností 

4. Zpráva kontrolní komise 
5. Zpráva mandátové 

komise 
6. Řádná účetní závěrka 

družstva za rok 2009 
7. Zpráva o opravách domů 

a plán oprav na rok 2010 
a I. čtvrtletí 2011 

8. Rozpis fondů družstva na 
rok 2011 

9. Diskuse 
10. Zpráva návrhové komise 

– usnesení 
 

Vezměte si s sebou 
doklad totožnosti, pokud 
zastupujete družstevní-
ka, tak úředně ověřenou 
plnou moc!  Na minulou 
členskou schůzi se dostavilo 
méně než 40% družstevníků 
a tak se podle stanov BD 
MOLBYT nemohla okamžitě 
konat ani náhradní členská 
schůze, protože nebyla 
usnášeníschopná. Musela 
být proto svolána 2. 
náhradní členská schůze na 
jiný termín, což znamená 
zbytečně vynaložené 
finanční prostředky družstva 
za náklady spojené s 
konáním členské schůze a 
zbytečně vynaložený čas 
těch, kteří se dostavili. Z 
tohoto důvodu vás 
vyzýváme k účasti na 
členské schůzi. Účast na 
členské schůzi je právo 
každého družstevníka. 
Využijte ho a dostavte 
se! 

Pozvánky s programem XIX. 
členské schůze budou včas 
vyvěšeny v domech na 
obvyklém místě.  
 
Finance  
 
Hospodářský výsledek po 
zdanění za rok 2009 je ve 
výši xx Kč. Představenstvo 
družstva bude na XIX. 
členské schůzi navrhovat 
převést uvedenou částku do 
fondu oprav na rok 2010. 
Platby do fondu oprav se 
pro rok 2011 nemusejí 
z ekonomického hlediska 

navyšovat. Na XIX. výroční 
členské schůzi navrhne 
představenstvo ponechat 
stávající částku xx Kč/m2. 
Přílohou tohoto čísla 
MOLBYTU jsou tabulky s 
přehledem o hospodaření 
družstva. Pokud budete mít 
jakékoliv nejasnosti či 
dotazy k této problematice, 
prosíme, obraťte se přímo 
na paní xxx Na připravované 
XIX. členské schůzi budete 
hlasovat právě o těchto 
výsledcích našeho 
hospodaření. 
 
Rekonstrukce ZTI 
 
Po několikaměsíční intel-
zivní komunikaci mezi 
představenstvem a prová-
děcí firmou ENBRA s.r.o. byl 
projekt definitivně ukončen 
dne 7.4.2010 podpisem 
předávacího protokolu o 
převzetí díla. Zároveň bude 
firmě ENBRA vyplaceno 
poslední zádržné ve výši xxx 
Kč do 21.4.2010. 
Krátce k zásadní historii 
akce. Dne 18. 12. 2008 byla 
podepsána smlouva na 
rekonstrukci 29 stoupaček 
ZTI našeho bytového domu 
v celkové ceně xxx Kč. Poté 
byla 23. 7. 2009 tato částka 
snížena prvním dodatkem ke 
smlouvě na částku xxx Kč. 
Dodatkem č. 2 ze dne  
2. 11. 2009 byla akce 
rozšířena o rekonstrukci 
pravé stoupačky v domě 592  
v ceně xxx Kč. Celkové 
předpokládané náklady 
činily xxx Kč. 

 
MOLBYT  č. 71/2010 

 
Informace představenstva pro členy bytového družstva 

                                                                 
16. dubna 2010 
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Firma ENBRA s.r.o. 
vyfakturovala skutečné 
náklady v celkové výši 
xxx Kč. Tyto náklady byly 
sníženy o úhrady 
družstevníků za plynové 
rozvody v bytech a digestoře 
ve výši xx Kč. Družstvo navíc 
zaplatilo svépomocné práce 
družstevníků v ceně xxxx Kč 
a vícenáklady vyvolané 
stavbou ve výši xxx Kč. 
Celkem xxx Kč. Tato 
částka je zhruba xx mil. 
Kč nižší, než bylo 
předpokládáno při podpisu 
smlouvy. Snížení bylo dosa-
ženo důkladnou přípravou 
akce, úzkou součinností 
představenstva se staveb-
ním dozorem (TDI) a 
důslednou kontrolou práce 
prováděcí firmy. 
Na ostatní provozní náklady 
družstva spojené s přípravou 
a realizací celé akce bylo 
vynaloženo xxx Kč. V této 
částce jsou zahrnuty náklady 
na stavební a technický 
dozor včetně dohledu 
zástupců domů ve výši xxxx 
Kč., práce spojené 
s přípravou a realizací 
stavby ve výši xxx Kč, režijní 
náklady družstva na úklid a 
energie ve společných 
prostorách ve výši xxx ,-Kč a 
výdaje na telefony , klíče, 
štítky ve výši xxxx Kč. 
Celkové náklady na akci 
výměny potrubí  činily 
xxx Kč. 
 
Futurama Business Park 
 
PROXIMA-IMMORENT pro-
střednictvím firmy ZUBLIN 
provedla na konci minulého 
roku dohodnuté práce na 
rekonstrukci venkovních 
schodišť domu bytového 
družstva MOLBYT. Na 
základě jednání 
představenstva s firmou 

PROXIMA-IMMORENT 
uvedené práce včetně 
materiálu poskytla tato firma 
našemu družstvu zdarma 
jako kompenzaci za 
zhoršené životní podmínky 
během výstavby obchodního 
centra. Výstavba zbývajících 
dvou etap komplexu je 
nadále odložena vzhledem 
k doznívající hospodářské 
krizi, která do značné míry 
zasáhla i realitní trh. 
Současné kancelářské 
prostory jsou obsazeny 
firmami Vekra, Vision Media 
a nově také společností ČEZ, 
která tady zřizuje své nové 
zákaznické centrum. 
 
Hypoteční úvěr a dotace 
na úroky z úvěru 
 
Dne 8. ledna 2010 uzavřelo 
představenstvo dodatek č. 4 
smlouvy o hypotečním úvěru 
č. xxx ze dne 22. ledna 2003 
s úrokovou sazbou pro rok 
2010 ve výši xx%. Tento 
dodatek byl uzavřen na 
dobu určitou od 25. ledna 
2010 do 24. ledna 2011. 
Původní nabídka Komerční 
banky byla předložena s výší 
úrokové sazby xx %, na 
základě osobního jednání 
představenstva s KB byla 
snížena na xx %. 
 
Dne 22. ledna 2010 byla na 
účet bytového družstva 
MOLBYT připsána  další část 
dotace na úroky z úvěru ve 
výši xxx Kč, kterou zaslala 
Českomoravská záruční a 
hypoteční banka na základě 
představenstvem dodaných 
podkladů. 
 
Spotřeba tepla, SV a TV 
za rok 2009 
 
Firma INMES spol. s r.o. 
provedla v lednu 2010 
v bytech odečty tepla za rok 

2009 na jednotlivých 
topných tělesech. Odečet 
spotřeby tepla byl proveden 
i na všech dalších topných 
tělesech umístěných 
v objektu BD Molbyt. 
Konečné rozúčtování 
předložila firma INMES 
správní firmě REMA v březnu 
2010. 
 
Na počátku ledna 2010 
proběhlo v bytech 
prostřednictvím zástupců 
domů závěrečné odečtení 
spotřeby studené a teplé 
vody za rok 2009. Konečné 
rozúčtování, které zajišťuje 
pro BD Molbyt xxx, bylo 
předáno správní firmě REMA 
jako podklad pro vyúčtování 
záloh za rok 2009. 
 
Výtahy podle EU 
 

Výtahy v bytových domech 
družstva již nevyhovují 
normám EU. Proto bude 
nutná jejich postupná 
rekonstrukce s ohledem na 
finanční možnosti družstva. 
Podle požadavků norem 
bychom měli mít výtahy 
zrekonstruované maximálně 
do 6 let od provedení 
inspekčních prohlídek, které 
proběhly na 5 výtazích 
v roce 2008 a na dalších 5 
výtazích v roce 2009. 
Představenstvo projednalo 
úvodní kroky vedoucí 
k rekonstrukci výtahů 
v domech družstva. 
Představenstvo má nyní 
k dispozici cenový návrh na 
rekonstrukci výtahů od firmy 
Tuchyňa-výtahy. Z této 
kalkulace bude 
představenstvo vycházet při 
předběžném finančním 
plánování akce a přípravě 
podkladů pro oslovení firem 
do výběrového řízení. Tyto 
investice podléhají schválení 
členskou schůzí, proto se 
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představenstvo během 
tohoto roku zatím zaměří 
pouze na průzkum trhu 
firem, které se uvedeným 
záměrem zabývají. 
 
Revize elektroinstalace 
společných prostor domu 
 
V lednu 2010 byla 
provedena revize elektric-
kých rozvodů společných 
prostor v našich domech. 
Zpráva ze dne 14. 2. 2010 
vyhotovená odbornou 
firmou xxx obsahuje seznam 
závad, které družstvo musí 
odstranit. Byly shledány 
rozpory s ČSN – chybné 
kryty v rozvaděčích, chybné 
zavírání přípojkových skříní, 
chybné jištění některých 
obvodů a další drobné 
závady. Technik doporučil 
odstranit zásadní závady 
bezodkladně, ostatní do 
dvou měsíců.  Cena za revizi 
byla xxx Kč s DPH. 
 
Kočárkárna v domu 593 
 
K 31. lednu 2010 byl 
ukončen komerční pronájem 
kočárkárny v domě 593 
z důvodu výpovědi 
nájemcem. S účinností od 1. 
února 2010 byly prostory 
kočárkárny poskytnuty pro 
svůj původní účel všem 
nájemníkům tohoto domu. 
 

 
Stojany na kola v 
kočárkárnách 
 
Představenstvo provedlo 
poptávku na úchytné 
systémy pro jízdní kola a 
zároveň vyhodnotilo základní 
průzkum trhu na vytipovaná 
vhodná zařízení. 
Nejvýhodnější nabídka byla 
jak cenově, tak z hlediska 
funkčnosti zařízení od firmy 
Manutan s.r.o. Ostrava. 
Cena za 18 stojanů (jeden 
stojan je pro pět kol) byla 
v celkové výši xxx Kč s DPH. 
Během měsíce dubna budou 
v každé kočárkárně 
nainstalovány 2 stojany 
vyjma domu 595, kde je 
klubovna. 
 
Provozní opravy 
 
Firma xxx odstranila veškerý 
plevel rostoucí 
v bezprostřední blízkosti 
domu, především mezi 
okapnicovými betonovými 
dlaždicemi. Náklad byl 
v celkové výši xxx Kč s DPH. 
 
xxx provedla v prosinci 2009 
v technickém podlaží domu 
dezinsekci z důvodu 
nadměrného výskytu 
létajícího hmyzu. Náklady na 
dezinsekci byly vyčísleny na 
xxx Kč s DPH. 
 

Firma Tuchyňa-výtahy 
provedla opravy výtahů v 
domech 592, 593, 594, 596, 
597. 600 a 601 v celkové 
výši xxx Kč s DPH. 
 
Firma xxx provedla výměnu 
poškozených senzorů ve 
společných prostorech domů 
594, 596 a 599. Výše 
nákladů byla xxx Kč. Dále 
tato firma provedla výměnu 
nefunkčního domovního 
telefonu v bytě 60017 a 
domě 595 v přízemí výměnu 
senzoru světla společných 
prostor. Náklady byly ve výši  
xxx Kč. 
 
Firma xxx. provedla havarijní 
opravy topných těles 
v bytech 59921 s nákladem 
ve výši xxx Kč s DPH a 
59618 s nákladem ve výši 
xxx Kč s DPH. 
 
Firma xx provedla opravu 
dveří domu 598, kde byl 
nesprávně fungující zámek. 
V domech 598 – 601 byly 
opraveny nefunkční zášlapy. 
Všechny dveře, kromě domu 
601, je nyní možné 
zablokovat v otevřené 
poloze. V domě 601 nelze 
po rekonstrukci dlažby 
použít standardní blokovací 
zařízení a blokování dveří 
bylo vyřešeno dodatečným 
způsobem.  Náklady byly ve 
výši xxx Kč s DPH. 

 
 

 

Těšíme se na vaši účast na XIX. členské schůzi! 


