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Vážení členové BD Molbyt, 
 
přinášíme Vám informace o novinkách a aktivitách BD Molbyt za 4. čtvrtletí 2011. 
 

 
Rekonstrukce výtahů 
V průběhu listopadu 2011 se uskutečnily další 
schůzky výběrové komise 2. kola 
poptávkového řízení na rekonstrukci výtahů. 
Členové výběrové komise po pečlivém 
posouzení všech nabídek a jejich doplnění 
rozhodli o vítězi tohoto poptávkového řízení, 
kterým se stala firma CTIBŮREK s.r.o. Tato 
firma podala jednu z nejlepších a 
nejkomplexnějších nabídek. Má zkušenosti 
s problematikou rekonstrukcí výtahů na sídlišti 
Invalidovna, má též výborné reference jak  
z hlediska kvality již provedených rekonstrukcí, 
tak i z hlediska kvality poskytovaného servisu. 
Dne 30.11.2011 se uskutečnila schůzka 
zástupců výběrové komise a zástupců 
představenstva s majitelem firmy CTIBŮREK 
s.r.o ., na které byly pro BD MOLBYT 
dohodnuty výhodnější finanční podmínky. 
Tímto dnem skončila pro družstvo velmi 
přínosná práce výběrové komise. Touto cestou 
dovolte, abychom všem členům výběrové 
komise poděkovali. Dne 15. 12. 2011 
podepsalo představenstvo s firmou CTIBŮREK 
s.r.o. smlouvu o dílo na dodávku a montáž 10ti 
výtahů za cenu xxxxxxxxxxxx Kč bez DPH.  
V této ceně je zahrnuta i výměna stávajících 
portálových dveří, které nevyhovují normám 
EU a které zároveň umožní zvětšení světlosti 
šířky z 650 mm na 800 mm. I při výměně 
portálových dveří bude zachován 
předpokládaný finanční rozpočet na 
rekonstrukci výtahů, který nepřekročí cenu  
s DPH (xxxxxxxxxxx Kč) schválenou Náhradní 
XX. členskou schůzí.  Nová výtahová kabina 
bude mít rozměr minimálně h: 1250 x š: 800 x  
v: 2100 mm. Rozšíření portálových dveří  
a prodloužení kabiny umožní nejen přepravu 
kočárků, ale i lidí na invalidním vozíku.   
 
 

 
 
Předpokládaný termín začátku rekonstrukce 
výtahů je únor 2012. Odstávka každého výtahu  
je plánovaná maximálně na 28 pracovních dnů. 
O termínu odstávky výtahu bude každý dům 
informován minimálně 3 týdny před zahájením 
rekonstrukce.  Materiál na rekonstrukci 
výtahu bude po dobu rekonstrukce 
uložen v kočárkárně daného domu.  
Z tohoto důvodu musejí být kočárkárny 
včas a kompletně vyklizeny, tedy včetně 
kol a kočárků.  Představenstvo družstva si 
uvědomuje, že pro členy družstva, obzvlášť 
pro imobilní a pro ty, kteří bydlí ve vyšších 
patrech, bude odstavení výtahu znamenat 
značné komplikace. Proto budeme v průběhu 
rekonstrukce dbát na to, aby lhůta nezbytně 
nutná k rekonstrukci každého výtahu byla 
dodržena a nevznikaly žádné prodlevy. 
 
 
Vyklizení kočárkáren 
Kočárkárny jsou prostory pouze pro uložení kol 
a kočárků. Žádáme nájemníky, aby vyklidili 
z kočárkáren všechny předměty, které  tam 
nepatří.  K likvidaci (po předložení občanského 
průkazu, že bydlíte na Praze 8, je to zdarma) 
můžete použít Sběrný dvůr Praha 8 – 
Libeň, ul. Voctářova - tel.: 266 007 299, 
provozní doba: Po - Pá 8.30 - 18.00 hod.  
(v zimním období do 17.00 hod.), So 8.30 - 
15.00 hod. V případě potřeby je možné na 
uvedeném telefonním čísle dohodnout 
i dopravu. Dále můžete nepotřebné věci, vyjma 
stavební sutě, ledniček, televizorů, zářivek, 
akumulátorů, barev a ředidel atp., vyhodit do 
velkoobjemového kontejneru, který bude 
27.12.2011  přistaven na parkovišti  
u hotelu OLYMPIK v Nekvasilově ulici. 
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Rekonstrukce kontejnerových stání 
Dne 1. 10. 2011 zahájila firma Immorent 
rekonstrukci popelnicových stání na vlastní 
náklady. Kontejnerové stání před domem 598 
je určeno pro domy 597 – 601.  Kontejnerové 
stání před domem 594 je určeno pro domy 592 
– 596. Stání budou zabezpečena 
uzamykatelnými vrátky, která by měla 
zabránit přístupu nepovolaným osobám a 
přispět k lepšímu udržení pořádku v okolí 
kontejnerů. V současné době řešíme možnost 
uzamykání těchto stání za použití klíčů od 
vchodu do domu. 
 
 
Stav finančních prostředků na účtech BD 
MOLBYT ke dni 17.12. 2011: 
běžný účet: xxxxxxxxxxxxxx Kč   
spořící účet: xxxxxxxxxxxx Kč 
úvěrový účet: xxxxxxxxxxxxxxx Kč  
hotovost v pokladně:  xxxxxxxxx Kč 
 
Zamykejte domy, nepouštějte cizí osoby 
do domů 
V poslední době se v našich domech zvýšil 
počet krádeží a vloupání do bytů (pokus  
o vykradení bytu v domě 596, komory v domě 
593). V okolních domech se na chodbách našly 
také použité injekční stříkačky. Žádáme proto 
všechny nájemníky, aby byli obezřetní při 

vpouštění cizích osob do domu a po celou 
dobu zamykali domy. 
 
Opravy a údržba 
 
Deratizace v technickém podlaží a okolí 
domů 
Vzhledem k tomu, že  na jižní straně domů byl 
zjištěn větší výskyt potkanů, představenstvo 
objednalo u fy HOLMAN provedení deratizace, 
jak v technickém podlaží domů, tak i v jejich 
okolí. Deratizace byla provedena 9.11.2011.  
Náklady ve výši xxxxxxxx Kč byly uhrazeny  
z fondu oprav. 
 
Od posledního vydání občasníku Molbyt byly 
provedeny tyto větší opravy: 
- firmou Tuchyňa oprava výtahu v domě 600 
(prasklá dovírací pružina) v celkové výši  
xxxxxxxxxxx Kč s DPH, 
- firmou Marian Hřebíček pravidelná revize 
plynu v jednotlivých bytech a TP domů 
s celkovými náklady xxxxxxxx Kč s DPH, 
- firmou Holánek oprava topení ve 4 bytech 
s celkovými náklady xxxxxxxxxx Kč s DPH, 
- firmou TERMOREGUL pravidelná kontrola  
a pozáruční servis patního měřiče TUV 
Cooptherm ve výši xxxxxxx Kč s DPH. Všechny 
uvedené finanční částky byly uhrazeny z fondu 
oprav. 

 
 
 

V klidu a rodinné pohodě prožité Vánoce vám přeje 
představenstvo BD MOLBYT  

 

 


