
 
MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592 – 601, Molákova 595, 186 00  Praha 8 - Karlín 

MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592 – 601, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl 
Dr, vložka 3487, IČ: 25 14 74 04, DIČ: CZ 25 14 74 04, bankovní spojení: KB. a.s., Praha,  

Pobočka Praha 9 – Balabenka, Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, číslo účtu: 19-3990730267/0100 

e-mail: predstavenstvo.molbyt@email.cz, web: http://molbyt.webgarden.cz 
1/2 

 
 
 
Vážení členové BD Molbyt, 
v tomto čísle občasníku Molbyt Vám přinášíme informace o dění v našem družstvu ve 
druhém čtvrtletí 2012. 
 
XXI. členská schůze 
Při zahájení XXI. členské schůze, která se 
konala v úterý 24. dubna 2012, bylo přítomno 
pouze 108 členů BD MOLBYT, což nebyla 
nadpoloviční většina nezbytná pro konání 
řádné členské schůze. Proto byla podle Stanov 
BD MOLBYT ukončena a následně zahájena 
Náhradní XXI. členská schůze BD Molbyt. Počet 
přítomných byl 110 (včetně úředně ověřených 
plných mocí zplnomocňujících k zastupování na 
členské schůzi), což je 48,5% z 229 členů  
BD MOLBYT. Tento počet zúčastněných 
družstevníků byl dostatečný pro konání 
Náhradní XXI. členské schůze. 
 
 
Na Náhradní XXI. členské schůzi bylo 
přijato toto usnesení: 
1. Schvaluje výroční zprávu představenstva  
o činnosti a hospodaření bytového družstva od 
Náhradní XX. členské schůze. 
2. Schvaluje finanční odměnu kontrolní komisi, 
jako celku, ve výši xxxxxxxx Kč. 
3. Bere na vědomí převody členských práv  
a povinností uskutečněných od 26. dubna 2011 
do 24. dubna 2012.  
4. Bere na vědomí zprávu kontrolní komise. 
5. Bere na vědomí zprávu mandátové komise. 
6. Schvaluje roční účetní závěrku bytového 
družstva Molbyt za rok 2011 a schvaluje zisk 
ve výši xxxxxxxxxx Kč převést do fondu oprav 
na rok 2012. 
7. Schvaluje investici v maximální celkové výši 
xxxxxxxxxx Kč včetně DPH na výměnu vložek 
zámků u vchodových dveří 10 domů v majetku 
bytového družstva MOLBYT a dvou 
kontejnerových stání. 
8. Schvaluje využití stávajících poměrových 
měřidel umístěných v bytových jednotkách 
domu pro roky 2012 a 2013 pro odečet 

studené vody jako podklad pro vyúčtování 
záloh za služby. 
9. Schvaluje zprávu o uskutečněných opravách 
domů v majetku bytového družstva MOLBYT 
od Náhradní XX. členské schůze a plán oprav 
na rok 2012 a na I. čtvrtletí roku 2013. 
10. Schvaluje rozpis fondů družstva pro rok 
2013. 
 
 
Vyúčtování služeb za rok 2011 
Koncem dubna obdrželi všichni členové 
družstva vyúčtování služeb za rok 2011. 
Přeplatky budou vypláceny formou složenky, 
kterou během června 2012 doručí Česká pošta 
do schránek družstevníků.  Nedoplatky je 
nutné zaplatit do 31. 7. 2012 na účet BD 
Molbyt číslo xxxxxxxxxxxxxxxx, jako 
variabilní symbol uveďte po sobě jdoucí 
popisné číslo vchodu s číslem bytu bez 
mezery. Ve výjimečných případech je možné 
je zaplatit v hotovosti v klubovně BD Molbyt  
v době konzultačních hodin každé liché 
kalendářní úterý od 17.00 do 18.00 hod. 
Představenstvo žádá ty, kteří mají vyšší 
nedoplatky, aby si na správní firmě REMA (paní 
Jančarová tel: 284 817 050, e-mail: 
<jancarova@remaget.cz>) navýšili zálohy za 
služby na rok 2012.  
 
 
Nevyhazujte odpadky z balkónů a oken 
Na trávník na jižní straně domu někteří naši 
družstevníci vyhazují z oken potravinové 
odpadky, které se stávají vyhledávanou 
potravou pro potkany. Potkanům se tak dobře 
daří a množí se. Již několikrát opakovaná 
deratizace, která se platí z fondu oprav, se tak 
míjí účinkem.  
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Stav financí k 20. 6. 2012 
Běžný účet:  xxxxxxxxxxxx Kč, 
spořicí účet:  xxxxxxxxxxxx Kč, 
úvěrový účet:           xxxxxxxxxxxxx Kč, 
hotovost v pokladně:      xxxxxxxxx Kč. 
 
Odstávka teplé vody letos nebude 
Pražská teplárenská, a.s. oznámila, že letos 
v letních měsících neplánuje odstávku 
teplé vody.  Při této příležitostí bychom chtěli 
připomenout, že hlavní uzávěry TV a SV 
umístěné v bytech je nutné minimálně 
jednou za tři měsíce zavřít a otevřít, aby 
byla zajištěna jejich funkčnost. 
 
Rekonstrukce výtahů 
Rekonstrukce výtahů začala dne 27. 2. 2012 
v domě 596 a pokračovala v domech 597, 598, 
599, 600 přesně podle odsouhlaseného 
harmonogramu.  Vzhledem k tomu, že nebyly 
při přebírání výtahů do provozu zjištěny žádné 
vady a nedodělky, odsouhlasilo představenstvo 
proplacení faktur za výtahy 596, 597, 598, 599 
a 600 v plné výši podle uzavřené SOD, což je  
5 x xxxxxxxxxx bez DPH, tj. 5 x xxxxxxxxx 
s DPH. Tyto částky byly uhrazeny z fondu 
oprav. Všichni nájemníci domů, kde již 
proběhla rekonstrukce výtahu, obdrželi 
písemně informaci, jak správně s výtahem 
zacházet. Od 17. 5. 2012 probíhá rekonstrukce 
výtahu 601, která bude ukončena 20. 6. 2012. 
Od 7. 6. 2012 probíhá rekonstrukce výtahu 
595, která bude ukončena 13. 7. 2012. Bude 
následovat výtah v domě 594 (od 21. 6. – 27. 
7. 2012), výtah v domě 593 (od 30. 7. – 31. 8. 
2012). Jako poslední proběhne rekonstrukce 
výtahu v domě 592 od 27. 8. – 27. 9. 2012. 
Vzhledem k tomu, že v domě 595 je klubovna 
a v domě 593 je část kočárkárny pronajata, 
budou po dobu rekonstrukce výtahů v domech 
595 a 593 využity pro uložení materiálu 
kočárkárny domů 594 a 592. Družstevníci 
domů 594 a 592 byli o této skutečnosti 
informováni a bude jim za to, že nebudou moci 
kočárkárny využívat delší dobu, poskytnuta 

sleva na nájemném ve výši xxxxxxx Kč/měsíc. 
Ve všech výtazích a na portálových dveřích je 
umístěna informace o kontaktech na servis  
a vyproštění osob.  
Hlášení oprav: 241 724 600, 774 001 
122, vyproštění osob: 602 323 339. 
Opětovně žádáme družstevníky, aby 
z kočárkáren vyklidili a odvezli věci, které 
do kočárkáren nepatří. Nejblíže je Sběrný 
dvůr Praha 8 – Libeň, ul. Voctářova - tel.: 
266 007 299, provozní doba: Po - Pá 8.30 - 18.00 
hod., So 8.30 - 15.00 hod. V případě potřeby je 
možné na uvedeném telefonním čísle dohodnout 
i dopravu. 
 
Větší opravy 

Během května provedla firma IMMORENT 
bezplatnou opravu vadných dlaždic na 
schodech před všemi domy 592 – 601. 
Představenstvo stále řeší zatékání do bytu 
60023. Oslovilo proto firmu A.W.A.L, která 
provádí zjištění zdroje zatékání pomocí 
nedestruktivní impedanční defektoskopie.. Dne 
18. 5. 2012 proběhla diagnostika závad na 
střeše domu 600. Bylo zjištěno a označeno  
6 vadných míst, zejména kolem strojovny 
domu 600. Firma ARKONA 19. 5. 2012 
označená místa vyspravila.  Náklady firmy 
A.W.A.L: ve výši xxxxxxxxx Kč byly uhrazeny 
z fondu oprav. Firma ARKONA náklady dosud 
nenárokovala. Učiní tak až po úplném 
odstranění závady.  

Firma Víšek odstranila zbývající závady 
uvedené v  revizní zprávě el. rozvodů ve 
společných prostorách domů. Náklady ve výši 
xxxxxxxxxx Kč byly uhrazeny z fondu oprav. 
Dne 18. 4. 2012 provedla firma FLAMISTOP ve 
všech domech a strojovnách výtahů kontrolu 

hasicích přístrojů. Při kontrole nebyly zjištěny 
žádné nedostatky, jeden hasicí přístroj 
s ukončenou platností byl vyměněn za nový. 
Náklady ve výši xxxxxxxxx Kč s DPH byly 
uhrazeny z fondu oprav. 
 
Drobnější opravy se provádějí průběžně. 

 
 
 
 
 

Pohodovou dovolenou přeje všem družstevníkům 
představenstvo BD MOLBYT. 


