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Vážení členové BD Molbyt, 
v tomto čísle občasníku Molbyt vám přinášíme informace o tom, co se v našem družstvu událo v posledním čtvrtletí 
roku 2012. 
 
Náhradní XXII. členská schůze a volba nového představenstva 
Dne 20. 11. 2012 byla svolána XXII. řádná členská schůze BD Molbyt. Pro usnášeníschopnost řádné členské schůze je 
podle stanov BD MOLBYT potřebná účast minimálně 50% družstevníků. Na schůzi bylo v době zahájení 84 
družstevníků, což je 36,6% z celkového počtu 229 družstevníků. Schůze tedy byla pro nedostatek účastníků ukončena. 
V průběhu 15 minutové přestávky od ukončení XXII. členské schůze se dostavili další družstevníci. Pro 
usnášeníschopnost Náhradní XXII. členské schůze je podle stanov BD MOLBYT potřebná minimální účast 40% 
družstevníků. V době zahájení Náhradní XXII. členské schůze bylo přítomno 93 družstevníků (včetně úředně 
ověřených plných mocí pro zastupování), což je 40,6%, schůze byla usnášeníschopná. Program Náhradní XXII. 
členské schůze probíhal podle stejného programu, jaký byl uveden na pozvánce na XXII. členskou schůzi vyvěšené  
8. 11. 2012 ve všech domech BD MOLBYT. 
Program:  

1. Zahájení Náhradní XXII. členské schůze 
2. Zpráva představenstva družstva 
3. Zpráva mandátové komise 
4. Zpráva volební komise 
5. Volba členů do představenstva družstva 
6. Volba náhradníků do představenstva družstva 
7. Diskuze 
8. Zpráva návrhové komise – usnesení 

Po zahájení schůze a schválení jejího programu přednesl Pavel Šimon, předseda představenstva, zprávu o činnosti 
představenstva za uplynulé 3 leté volební období. Následovala zpráva mandátové komise o ověřeném počtu 
zúčastněných družstevníků a zpráva volební komise, která konstatovala, že skončil tříletý mandát panu Pavlu 
Šimonovi, pí Aleně Míkové, pí Miroslavě Klecanové a Dr. Tomáši Mančalovi. Současné člence představenstva, pí 
Simoně Kalvodové, končí mandát až v dubnu 2014. Na této schůzi se tedy volili pouze 4 členové představenstva. 
V určeném termínu podali kandidaturu do představenstva BD MOLBYT na další 3 leté období tito kandidáti: Pavel 
Šimon, Alena Míková, Miroslava Klecanová a Dr. Tomáš Mančal. Nikdo další kandidaturu do představenstva nepodal. 
Členská schůze odsouhlasila, aby se o těchto kandidátech hlasovalo jednotlivě. Výsledky hlasování (v době hlasování 
bylo přítomno 94 družstevníků): 
Alena Míková: pro – 93, proti - 0, zdržel se – 1. Byla zvolena členkou představenstva. 
Miroslava Klecanová: pro – 93, proti - 0, zdržel se – 1. Byla zvolena členkou představenstva. 
Dr. Tomáš Mančal: pro – 93, proti - 0, zdržel se – 1. Byl zvolen členem představenstva. 
Pavel Šimon: pro – 93, proti - 0, zdržel se – 1. Byl zvolen členem představenstva. 
Jako náhradník do představenstva byl družstevníky jednomyslně zvolen Ing. Radek Zelenka. 
Náhradní XXII. členská schůze schválila toto usnesení: 

1. Bere na vědomí zprávu odstupujícího představenstva o činnosti a hospodaření bytového družstva během jeho 
tříletého mandátu. 

2. Bere na vědomí zprávu mandátové komise. 
3. Schvaluje zprávu volební komise - zvolení nových členů představenstva a náhradníků představenstva 

bytového družstva MOLBYT. 
Náhradní XXII. členská schůze byla v 19.45 hod. ukončena. 
Po jejím skončení se sešli noví členové představenstva, aby zvolili předsedu a místopředsedu představenstva. 
Předsedou byl zvolen pan Pavel Šimon a místopředsedkyní byla zvolena pí Alena Míková. Členy představenstva 
zůstávají Miroslava Klecanová, Simona Kalvodová a RNDr. Tomáš Mančal. Představenstvo BD MOLBYT zůstalo ve 
stejném složení, v jakém bylo v uplynulém volebním období. Zápis z XXII. a Náhradní XXII. členské schůze je 
družstevníkům k nahlédnutí v klubovně družstva v době konzultačních hodin a je zveřejněn i na webu BD MOLBYT 
http://molbyt.webgarden.cz . 
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Uzamykatelná kontejnerová stání 
Od konce září 2012 jsou kontejnerová stání před domy 594 a 598 uzamykatelná vchodovými klíči od domů. Až na 
jednu výjimku, kdy neznámý pachatel i v uzamčeném kontejnerovém stání vyházel obsah kontejnerů na zem, je 
v tomto prostoru pořádek. Představenstvo zvolilo nejlevnější způsob zabezpečení kontejnerových stání, který se zatím 
osvědčil. Pokud má někdo z družstevníků problém s otevíráním (uzamykáním) kontejnerového stání, je to způsobeno 
nekvalitním klíčem – buď pořízeným z kopie klíče, nebo i originální klíč, který je ale dlouhým používáním již 
opotřebovaný. Nové kvalitní funkční klíče je možné přes zástupce domů objednat u představenstva. Cena nového klíče 
je 36,- Kč/ks. 
 
Termohlavice 
Pokud vám nefunguje termohlavice na radiátoru, můžete si zakoupit novou v klubovně družstva v době konzultačních 
hodin za cenu 273,- Kč/ks. 
 
Kontrola nedoplatků a přeplatků záloh na služby za rok 2011 
Všechny nedoplatky na služby za rok 2011 byly družstevníky uhrazené. 
 
Pronájem bytu 59205 
V návaznosti na ukončení podnájemní smlouvy bytu 59205 k 31. srpnu 2012 představenstvo rozhodlo o dalším 
pronajmutí tohoto bytu za účelem pokrytí základních nákladů a získání přiměřeného zisku. Byt byl po vystěhování 
původního nájemníka vymalován. Nová podnájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. srpna 2013. 
 
Stav financí k 14.12.2012  
Běžný účet:       xxxxx  Kč, 
spořící účet:       xxxxx Kč, 
úvěrový účet:       xxxxx Kč, 
hotovost v pokladně: xxxxx Kč. 
 
Větší opravy 

• Oprava bytu 60023 po zatékání ze střechy ve výši xxxxx Kč s DPH bude hrazena z pojistky domu, případně 
doplacena z fondu oprav.  

• Za postupné opravy střechy (hydroizolačního střešního pláště) nad domem 600 od ledna do září 2012 byla 
proplacena firmě Arkona faktura ve výši xxxxx s DPH. Tato částka byla uhrazena z fondu oprav. 

• Firmě Ctibůrek výtahy s. r. o. byly z fondu oprav doplaceny splátky s termínem do konce roku 2012 ve výši 
xxxxx Kč. 

• Firma SOZA (pan Skalický ml.) namontovala zámky u kontejnerových stání, zpevnila horní konstrukci vrat, 
vyrobila a namontovala speciální zarážky. Faktura ve výši xxxxx Kč s DPH byla uhrazena z fondu oprav. 

• Na základě pravidelné kontroly stavu hlavních uzávěrů vody v technickém podlaží byla provedena firmou 
Termoregul výměna vadných částí s náklady ve výši xxxxx Kč s DPH, které byly uhrazeny z fondu oprav. 

• Drobnější opravy v domech (opravy zámků, světel, zvonků…) probíhají průběžně. 
 

 

Klidné prožití vánočních svátků a v roce 2013 hlavně zdraví 

vám přeje představenstvo BD MOLBYT. 

 

 


