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Vážení členové BD Molbyt, 
v tomto čísle občasníku Molbyt Vám přinášíme informace o dění v našem družstvu ve 

druhém čtvrtletí 2011. 
 
XX. členská schůze 
 

V úterý 26. 4. 2011 se konala XX. členská schůze, 
která musela být ukončena pro nedostatečný počet 
družstevníků. Bylo přítomno pouze 110 členů BD 
MOLBYT, což není nadpoloviční většina, nezbytná 
pro konání řádné členské schůze. Následně se podle 
Stanov BD MOLBYT zahájila a konala Náhradní XX. 
členská schůze BD Molbyt. Počet přítomných byl 111 
členů (včetně plných mocí zplnomocňujících k 
zastupování na členské schůzi), což je 48,5% z 229 
členů BD MOLBYT. Apelujeme znovu na všechny 
naše členy, aby se členských schůzí zúčastňovali a 
využili tak svého členského práva.  
 
 
Na schůzi bylo přijato následující usnesení: 
1. Schvaluje výroční zprávu představenstva o   
činnosti a hospodaření bytového družstva od 2. 
náhradní   XIX. členské schůze. 
2. Schvaluje finanční odměnu kontrolní komisi, jako 
celku, ve výši 12.000,- Kč. 
3. Bere na vědomí převody členských práv a 
povinností uskutečněných od 12. května 2010 do 
26. dubna 2011.  
4. Bere na vědomí zprávu kontrolní komise. 
5. Schvaluje zprávu volební komise (zvolení nového 
člena do představenstva, zvolení členů kontrolní 
komise). 
6. Schvaluje roční účetní závěrku bytového družstva 
Molbyt za rok 2010 a schvaluje zisk ve výši 
229.359,84 Kč převést do fondu oprav na rok 2011. 
7. Schvaluje investici v maximální celkové výši 
9,720.000,- Kč včetně DPH na rekonstrukci  
deseti výtahů v majetku BD MOLBYT. 
8. Schvaluje investici v maximální celkové výši 
81.000,- Kč s DPH na zabezpečení kočárkáren. 
9. Schvaluje zprávu o uskutečněných opravách 
domů v majetku BD MOLBYT od 2. náhradní XIX. 
členské schůze a plán oprav na rok 2011 a I. 
čtvrtletí roku 2012.  
10. Schvaluje rozpis fondů družstva pro rok 2012. 
11. Schvaluje proplacení částky 5.950,- Kč za koupi 
a instalaci vlastních ventilátorů v rámci rekonstrukce 
ZTI p. Antonínu Trajerovi. 
 

 
V rámci členské schůze proběhla volba člena do 

představenstva a členů Kontrolní komise na 
následující 3leté období. Do představenstva byla 
zvolena Simona Kalvodová (598). Do Kontrolní 
komise byli zvoleni Ludmila Frýdlová (599), Ing. 
Zdeněk Kocábek (601) a Mgr. Marek Luhan (592).  
 
Řada členů, kteří se nemohli zúčastnit schůze, se 
rozhodla pro udělení plné moci ostatním 
družstevníkům, aby je na schůzi zastupovali a 
hlasovali za ně. Díky těmto plným mocím byl počet 
přítomných a zastoupených družstevníků dostatečný 
k tomu, aby Náhradní XX. členská schůze byla 
usnášeníschopná. Po této členské schůzi zaslala 
Mgr. Hlavsová (597) představenstvu družstva 
námitku proti platnosti všech přijatých usnesení a 
výsledků voleb z  toho důvodu, že plné moci nebyly 
úředně ověřené. V námitce se odvolává na Stanovy 
BD Molbyt. Zákon nutnost ověřených zplnomocnění 
nenařizuje. Představenstvo v případě nutnosti zajistí 
veškeré kroky k tomu, aby vzniklou situaci vyřešilo 
s co nejmenšími finančními i časovými náklady pro 
družstvo a družstevníky. Činnost představenstva 
uvedená námitka neomezuje, stejně tak i činnost 
nově zvolené Kontrolní komise. Zápis členské schůze 
je k nahlédnutí družstevníkům v klubovně družstva v 
době konzultačních hodin. 
 
Vyúčtování služeb za rok 2010 
 
Koncem dubna obdrželi všichni členové družstva 
vyúčtování služeb za rok 2010. Přeplatky jsou 
vypláceny formou složenky, kterou doručila Česká 
pošta. Složenky mají platnost do 5.7.2011. 
V případě, že si družstevníci přeplatky na poště do 
daného termínu z vážného důvodu nevyzvednou, 
budou jim vyplaceny v hotovosti v klubovně BD 
Molbyt po předložení nevyzvednuté složenky. 
Nedoplatky je nutné zaplatit do 31.7.2011 na 
účet BD Molbyt číslo 19-3990730267/0100, 
jako variabilní symbol uveďte po sobě jdoucí 
popisné číslo vchodu s číslem bytu bez 
mezery, v odůvodněných případech v hotovosti 
v klubovně BD Molbyt v době konzultačních hodin 
každé liché kalendářní úterý od 17.00 do 18.00 hod. 

 

MOLBYT  č. 76/2011 
 

Informace představenstva pro členy bytového družstva 
 

                                Červen 2011                                     
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Vyšší zabezpečení kočárkáren 
 
V posledních týdnech došlo k dalším pokusům 
(včetně jednoho úspěšného) o vykradení kočárkáren 
v domech. Na základě členskou schůzí schválené 
investice do zabezpečení kočárkáren představenstvo 
zajišťuje výměnu dveří za protipožární (mají vyšší 
ochranné prvky než stávající dveře) a instalaci 
druhého zámku. Do oken všech kočárkáren byla 
nainstalována fólie, která zamezuje průhledu do 
kočárkáren zvenku, nikoliv však průniku denního 
světla do místnosti. Znesnadníme tím zlodějům 
vytipovat kočárkárnu, kde je uloženo více kol či 
kočárků. I přes tato opatření žádáme všechny 

družstevníky, aby byli obezřetní při vpouštění 
neznámých osob do domu domácím 
telefonem vybaveným automatickým 
vrátným!  
 
Stav financí k 26.6.2011  

 
Běžný účet 19-3990730267:     920.690,34 Kč 
Spořící účet 43-7376500267: 5,532.482,83 Kč 
Úvěr. účet 27-1224631797:   4,639.293,81 Kč 
Hotovost v pokladně:                37.315,00 Kč 
 
Rekonstrukce kontejnerových stání 
 
V souvislosti s dohodou mezi představenstvem BD 
Molbyt a firmou Immorent, investorem 

administrativního centra Futurama, o kompenzaci 
zhoršeného životního prostředí během výstavby, 
dojde v příštích několika týdnech k rekonstrukci 
kontejnerových stání na náklady firmy Immorent. 
Rekonstrukce proběhne ve dvou fázích v letních 
měsících s přibližnou dobou trvání prací jeden měsíc 
na jedno kontejnerové stání. Po dobu rekonstrukce 
budou kontejnery umístěny v náhradním prostoru. 
Omlouváme se za případné komplikace vzniklé 
dočasným přemístěním kontejnerů, zároveň prosíme 
družstevníky o dodržení pokynů, které budou včas 
vyvěšeny ve všech domech. Rekonstrukce 
popelnicových stání přispěje ke zlepšení celkového 
vzhledu  našeho  okolí  a  zamezí   opakovanému  

nepořádku a přístupu bezdomovců, protože nová 
stání nebudou volně přístupná. 

 
 
 
Odstávka teplé vody 
 
Pražská teplárenská, a.s. stanovila termín odstávky 
teplé vody na dobu od 18.7. do 24.7.2011. 
 
Dále znovu připomínáme, že hlavní uzávěry TV a 
SV umístěné v bytech je nutné minimálně 
jednou za tři měsíce zavřít a otevřít, aby byla 
zajištěna jejich funkčnost. 
 
Výtahy 
 
Na základě návrhu ing. Josefa Nováka (59521) na 
Náhradní XX. členské schůzi představenstvo zajistilo 

nezávislou inspekční prohlídku stavu výtahů. Dále 
také byla zajištěna prohlídka nezávislým 
konstruktérem výtahů. Výsledné zprávy budou 
podkladem pro další jednání s dodavatelskými 
firmami na opravu a rekonstrukci výtahů, které již v 
rámci poptávkového řízení zaslaly svoje nabídky. 
Zástupci představenstva se zúčastnili semináře 
zaměřeného na rekonstrukci výtahů v panelových 
domech. Zde jsme získali další cenné informace o 
problémech již zrekonstruovaných výtahů a o 
neseriózním přístupu některých firem po dokončení 
rekonstrukce v rámci servisních služeb. 
Představenstvo vyzve v poptávkovém řízení o 
předložení nabídek ještě další firmy.  
 
 
Opravy 
 
Na základě SOD uzavřené s firmou Arkona byla 
provedena oprava zatékající střechy, náklady na 
opravu byly ve výši 15.640,- Kč včetně DPH a byly 
uhrazeny z fondu oprav. Touto opravou se též 
vyřešil problém se zatékáním vody do bytu 60021.  
 
Firma Termoregul provedla pozáruční kontrolu a 
servis patního měřiče TUV Coopthermu a čištění 
filtru. Faktura ve výši 3.080,- Kč s DPH byla 
uhrazena z fondu oprav. 
 
Další drobnější opravy řeší představenstvo průběžně 
(opravy výtahů, světel, zvonků apod.) 
 

 
 

 

PŘEDSTAVENSTVO BD MOLBYT PŘEJE VŠEM ČLENŮM     
HEZKÉ A SLUNEČNÉ LÉTO 


