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Vážení členové BD Molbyt, 
rádi bychom Vás seznámili s významnějšími projekty i běžnými provozními záležitostmi 

v BD Molbyt za období od června do prosince 2010. 

 
Oprava chodníků v ulici Molákova 

Po několika urgencích na Technické správě 
komunikací hl. Města Prahy došlo k opravě 

chodníku v ulici před naším domem. 

Představenstvo v žádosti o opravu chodníku 
navrhovalo provést pokládku zámkovou 

dlažbou. TSK však rozhodla, že vzhledem  
k nedostatku financí bude oprava provedena 

pouze u nadměrně poškozených částí chodníku 
novou asfaltovou pokrývkou.  

 

Revize stavu vzrostlých stromů  
V návaznosti na spadlý strom před domem 

Molákova 595 a na žádost představenstva 
provedla v červnu Technická správa hl. města 

Prahy revizi stavu stromů. Zjištěný stav 

ostatních stromů byl shledán uspokojivým. 
Vzhledem k viditelným suchým větvím na 

některých stromech na jižní i severní straně 
domu jsme na začátku listopadu požádali  

o novou revizi. Podle sdělení TSK však není 
stav stromů havarijní a o další revizi je možné 

požádat na jaře 2011. 

 
Oprava východní a západní stěny domu  

Východní a západní stěny našeho domu byly 
značně poškozeny strakapoudy, kteří zde 

vyklovali díry do zateplení domu. Tento nový 

problém vzniká u všech zateplených domů, 
prozatím se ale odborníkům nepodařilo najít 

univerzální prostředek, který by strakapoudy 
od provádění škod na zateplených budovách 

odradil. Zateplení je nutné opravovat, protože 

do vyklovaných děr zatéká a také si v nich 
vytvářejí hnízda další drobní ptáci. Bez oprav 

by tak postupně došlo k poškození celé 
zateplené stěny. 

Na základě poptávkového řízení 
představenstvo vybralo firmu Kasten, která 

provedla opravu celé fasády na východní a 

západní straně domu včetně  nástřiku siluet 

dravců, které by měly dalšímu poškozování 

zateplených stěn částečně zabránit. Finanční 
náklady ve výši xxxxxxx s DPH byly uhrazeny z 

fondu oprav. Tato investice zahrnuje i 

odstranění grafitových nápisů na východní a 
západní stěně domu a na stěně  

u vchodu do domu 596.  
 

Kaverna u domu 596 
Na jižní straně domu 596 vznikla kaverna, 

která byla pravděpodobně zapříčiněna 

usazováním zeminy po přívalových deštích.  
V těchto místech se začali ve větší míře 

vyskytovat i potkani. Na základě jednání 
s technickým odborem MČ P8 došlo k zasypání 

kaverny. Současně jsme MČ P8 požádali  

o opakovanou deratizaci sídliště Invalidovna. 
Pozemek na jižní straně domu bude i nadále 

monitorován.  
 

Vloupání do kočárkáren 
Během srpna došlo k pokusu o vloupání do 

kočárkáren v domech 596 a 601. Závažnější 

poškození v domě 601 řešila policie. Poškození 
majetku BD Molbyt bylo uhrazeno pojišťovnou 

Alianz, u které máme náš dům pojištěný. Na 
vchodových dveřích všech našich domů jsou 

patrné známky pokusu o násilné vniknutí. 

Představenstvo řeší možnosti lepšího 
zabezpečení. Nejméně nákladným, avšak 

účelným, je přinýtování ocelových desek na 
vchodové dveře v místě střelky. 

 

Zlepšení životního prostředí 
Na základě žádosti představenstva na MČ P8 

byla navýšena kapacita kontejnerů na tříděný 
odpad umístěných před domem Molákova 593. 

Doufáme, že tato kapacita už bude dostatečná 
a zamezí se nepořádku, který kolem 

kontejnerů vznikal. 
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Výměna vodoměrů 
Na základě poptávkového řízení byla na 

výměnu vodoměrů teplé vody (TV) 

představenstvem vybrána firma ENBRA. Podle 
smlouvy, uzavřené s touto  firmou, proběhne 

od 10. 1. 2011 ve všech bytech výměna 
stávajících vodoměrů TUV. Celková cena za 

výměnu všech 230 vodoměrů je stanovena 
podle smlouvy o dílo na xxxxxxxx včetně DPH. 

Termíny výměny vodoměrů budou vyvěšeny 

v dostatečném předstihu v domech na 
obvyklém místě. Prosíme všechny nájemníky o 

součinnost a umožnění přístupu do bytů 
v dané době. V případě, že výměna bude 

muset být provedena v náhradním termínu 

z důvodů nepřístupnosti bytu, náklady na tuto 
výměnu budou účtovány členovi družstva. 

 
Finance 

Stav financí BD Molbyt k 30. 11. 2010: 
Pokladna:       xxxxxxxxxxxx 

Běžný účet:     xxxxxxxxxxxxx 

Spořící účet:  xxxxxxxxxxxxxxx 
Úvěr:   xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Představenstvo vstoupilo do jednání  

s Komerční bankou ohledně výše úrokové 

sazby z hypotéčního úvěru (HÚ) na rok 2011. 
Platnost dodatku HÚ stávající úrokové sazby 

xxxxx končí 24. 1. 2011. 
 

Uzamčení vstupů do technického podlaží 

Vzhledem k tomu, že do technického podlaží 
měly přes neuzamčené poklopy přístup  

i nežádoucí osoby, docházelo zde k odcizení 
vybavení. Všechny poklopy do technického 

podlaží jsou nyní uzamčené. Poklopy jsou v 
domech 594, 595, 597, 598, 599 a 601. 

Zástupci těchto domů mají od zámků 

k poklopům univerzální klíč. 
 

Provoz domu 
V technickém podlaží domů 592 až 601 byla 

provedena pravidelná kontrola stavu plynových 

rozvodů a uzávěrů. Kontrolu provedla 
oprávněná firma Marian Hřebíček s 

vynaloženými náklady ve výši xxxxxxxx s DPH.  
 

Firma REMA provedla dekantaci (odstranění 
plevele) u okapového chodníčku, který 

navazuje na obvod domu s náklady ve výši 

xxxxxxxx s DPH.  
 

Průběžně se opravují závady výtahů, zvonků, 
světel ve společných prostorách a na 

zařízeních v bytech, které spadají pod správu 
BD Molbyt. 

 

Konzultační hodiny představenstva 
Připomínáme, že pravidelné konzultační hodiny 

představenstva BD Molbyt v klubovně družstva 
jsou vždy v úterý v lichém kalendářním 

týdnu od 17.00 do 18.00 hodin. V případě 

Vašich dotazů či připomínek se Vám rádi 
budeme v tuto dobu věnovat. Písemné dotazy 

vyřizujeme na naší emailové adrese: 
představenstvo.molbyt@email.cz V urgentních 

případech - havárie, nehoda – prosím volejte 
příslušné instituce podle telefonního seznamu 

vyvěšeného v každém domě, nebo na tel. číslo  

777 665 299,  eventuálně správní firmu REMA 
tel: 284 817 050. 

 
Další informace 

Slevy pro seniory a držitele ZTP/P na 

odběr zemního plynu 
Podrobná informace byla na konci listopadu 

vyvěšena na nástěnkách v domech a můžete si 
ji také zapůjčit u zástupců domů.  

Více informací poskytuje Pražská plynárenská 

na bezplatné lince 800 246 810, nebo na 
www.ppas.cz. 

Rekonstrukce Kaizlových sadů 
Započaly úpravy Kaizlových sadů za cca 49 mil. 

Kč (45 mil. z evropských fondů a státního 
rozpočtu ČR). V současné době se odstraňují 

staré stromy, budou zde nové lavičky, pěší 

cesty, pítko, jezírko, oplocené dětské hřiště, 
nové osvětlení a kamerový systém. 

 
IMMORENT – Futurama Business Park 

Do nové zástavby přesídlilo klientské centrum 

pobočky VZP a zákaznické centrum ČEZ. 
Investor stavby, firma IMMORENT zahájila 

druhou etapu plánované výstavby. V nových 
kancelářích bude sídlo Deutsche Börse. 

 

Představenstvo BD Molbyt přeje všem členům krásné a klidné prožití vánočních svátků a 
v novém roce mnoho štěstí, zdraví a úspěchů! 

http://www.ppas.cz/

