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Vážení členové BD MOLBYT, 
 
Představenstvo BD MOLBYT děkuje všem členům, kteří se dostavili na XXIII. členskou schůzi. V tomto čísle MOLBYTu 
přinášíme informace o jejím průběhu, závěrech a další informace týkající se BD MOLBYT. 
 
XXIII. členská schůze – usnesení a volba nového představenstva 
Dne 3. dubna 2013 se uskutečnila řádná členská schůze BD MOLBYT. Na této schůzi se sešlo 157 členů, což je 
68,56%, tedy nadpoloviční většina členů. Byla tak podle Stanov BD MOLBYT usnášení schopná a přijala následující 
usnesení: 

1. Schvaluje výroční zprávu představenstva o činnosti a hospodaření bytového družstva od Náhradní XXI. členské 
schůze do 8. března 2013. 

2. Schvaluje finanční odměnu kontrolní komisi, jako celku, ve výši xxxxx,- Kč. 
3. Bere na vědomí převody členských práv a povinností uskutečněných od 25. dubna 2012 do 3. dubna 2013. 
4. Bere na vědomí zprávu kontrolní komise. 
5. Bere na vědomí zprávu mandátové komise. 
6. Schvaluje roční účetní závěrku bytového družstva MOLBYT za rok 2012 a schvaluje zisk ve výši xxxxx Kč převést 

do fondu oprav pro rok 2013. 
7. Bere na vědomí zprávu mandátové komise. 
8. Schvaluje zprávu volební komise - zvolení nových členů představenstva a náhradníků představenstva bytového 

družstva MOLBYT. 
9. Schvaluje zprávu o uskutečněných opravách domů v majetku bytového družstva MOLBYT od Náhradní XXI. 

členské schůze a plán oprav pro rok 2013 a I. čtvrtletí roku 2014.  
10. Schvaluje rozpis fondů družstva pro rok 2014. 
11. Schvaluje pověření představenstva k převedení členských práv a povinností k bytu 59205 na základě výběrového 

řízení na nového člena družstva, který složí nejvyšší mimořádný vklad do fondu oprav. 

Součástí programu byly volby do představenstva BD MOLBYT. Na další 3 leté volební období byli zvoleni: 
Pavel Šimon (592), Tomáš Mančal (593), Alena Míková (595), Simona Kalvodová (598), Miroslava Klecanová (601). 
Jako náhradník byl zvolen Radek Zelenka (598). 
V diskuzi zazněly 2 ústní příspěvky: 
1. Návrh na zlepšení bezpečnosti/ztížení přístupnosti nepovolaným osobám do kontejnerových stání, kam se stále 

mohou dostat nepovolané osoby i přes to, že stání jsou uzamykatelná, přednesla pí Veronika Vrbová z domu 599. 
  – představenstvo zajistí, aby na zámky byly namontovány krytky tak, aby bylo zamezeno nepovolaným osobám 

otevřít dveře vysunutím střelky zámku z vnitřní strany kování. Prosíme všechny družstevníky, aby dveře  
u kontejnerových stání řádně zamykali, jinak se toto opatření mine účinkem. Představenstvo zajistí další 
zabezpečení, aby nebylo možné do stání vniknout přes vrata a zdi. 

2. Zástupce domu 596, ing. Pavel Džunda, sdělil, že obyvatelé domu č. 596 jsou rozhořčeni z pokácení vzrostlých 
stromů před jejich domem a navrhl, aby představenstvo požádalo MČ P8 o vysazení nových stromů. 

  - představenstvo BD MOLBYT, na základě stížnosti obyvatel domu 596, požádalo MČ Praha 8, odbor životního 
prostředí, pouze o prořez stromů tak, aby při silnějším větru nedocházelo k bouchání větví do omítky a do oken 
domu a předešlo se tak riziku poškození. MČ Prahy 8 na tento podnět zareagovala a zavázala se, že prořez zajistí 
v době vegetačního klidu. Bez dalšího sdělení či upozornění představenstva byly stromy pokáceny. Představenstvo 
požádalo MČ P8 o zdůvodnění pokácení stromů. Vyjádřila se  paní Kňourková z odboru životního prostředí, odd. 
správy městské zeleně: „Na základě podnětu jsem prověřila stávající stav. Jehličnany byly ve špatném zdravotním 
stavu. V předešlých letech se větve již ořezávaly na požadavek obyvatel domu. Bohužel, další ořezání větví nebylo 
možné. Na základě této situace jsem požádala vlastníka pozemku  (Majetkový odbor MČ Praha 8) o povolení 
k pokácení a po jeho souhlasu jsem zažádala jako správce pozemku o povolení k pokácení oddělení ochrany 
přírody. Rozhodnutí bylo vydáno dne 28.1 2013 na douglasku tisolistou rostoucí 3 m od panelového domu.  
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Ve výroku je uvedeno: nad částí kořenového systému se nachází zpevněný povrch. Dřevina při své výšce cca18m 
je ve špatném zdravotním stavu. Na stromu bylo pozorováno značné prosychání větví. Další tři douglasky byly 
pokáceny bez povolení, jelikož ve 130cm nad zemí byl obvod do 80 cm. a není potřeba žádat o povolení.  Tři 
douglasky byly také ve špatném zdravotním stavu a vykazovaly prosychání větví. Náhradní výsadba nebyla 
uložena. V letošním roce zde bude v sídlišti vysazeno 23 ks stromů. Pokud dostanu požadavek na prověření 
stability stromu, je vše prověřeno v terénu a na základě zdravotního stavu stromu a místa růstu je zahájeno 
opatření proti ohrožení třetích osob. Pokácení bylo provedeno v době vegetačního klidu tj. 1.11 až 31.3.“. 

Představenstvo vyjádřilo nesouhlas s unáhleným vyhodnocením a řešením situace Městskou částí P8, odborem 
životního prostředí, nicméně nezbývá konstatovat, že se stromy nacházely na pozemku MČ P8 (pozemek BD MOLBYT 
je 180 cm od paty domu) a tak záleželo bohužel jen na jejím rozhodnutí, jak se stromy naloží. 
 
Kompletní dokumentace k XXIII. členské schůzi je k dispozici k nahlédnutí v době konzultačních hodin v klubovně 
družstva. Na našem webu http://molbyt.webgarden.cz je uložen zápis a usnesení z této členské schůze. 
 
Po skončení XXIII. členské schůze se nově zvolení členové představenstva BD MOLBYT sešli na samostatné schůzce  
a ze svého středu zvolili předsedu představenstva, kterým se stal pan Pavel Šimon a místopředsedkyni 
představenstva, kterou se stala pí Alena Míková. 
 
K plánované výstavbě „Obchodního centra Invalidovna“ 
Společnost Invalidovna Centrum a.s., Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4, zamýšlí postavit dvě výškové budovy 
nad stanicí metra Invalidovna a v jejím okolí pro nové obchodní centrum. 
Celá dokumentace k záměru Zástavba okolí stanice metra Invalidovna Praha 8 – Karlín“, kód záměru PHA 
857, je přístupná na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA857 . Záměr byl zveřejněn dne  
4. 4. 2013, přičemž termín pro podání vyjádření byl stanoven do 24. 4. 2013. 
Z důvodu rozsahu stavby, navrhovaného přerušení provozu stanice metra na minimálně 12 měsíců, uzavření prodejny 
ALBERT a dalších negativních dopadů na infrastrukturu celého sídliště, se podle našeho názoru jedná o nepřípustný 
zásah do kvality života obyvatel na sídlišti Invalidovna. Správní firma REMA s.r.o. ve spolupráci s právním zástupcem 
vypracovala návrhy konceptů dopisů, které představenstvo doplnilo o další požadavky týkající se bezprostředně 
našeho domu, odsouhlasilo a zaslalo v termínu společně s ostatními subjekty působícími na sídlišti Invalidovna panu 
starostovi, Radě Městské části Praha 8 a na Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí. 
Uvádíme pouze 3 základní body, zaslané dopisy obsahují 15 bodů připomínek: 

- obyvatelé sídliště by měli být po dobu výstavby bez základní občanské vybavenosti – likvidace jediné prodejny 
s potravinami - supermarket Albert, omezení v dopravní infrastruktuře – uzavření stanice metra a omezené 
využívání přilehlého parku a jediného dětského hřiště. 

- Není zřejmé o jakou délku výstavby a tím i omezení obyvatel sídliště se bude jednat, neboť předpokládaný 
počátek a konec realizace záměru představuje 24 měsíců, avšak celkový součet doby trvání jednotlivých etap 
dává 29 měsíců. Uzavření stanice metra se uvádí na 1 rok, tj. 12 měsíců, ale podle etap na 14 měsíců. 

- Již nyní lze situaci s parkováním na sídlišti Invalidovna označit za kritickou, často není kde zaparkovat. Situace je 
způsobena nedostatečnou výstavbou parkovacích kapacit při stavbě areálu FUTURAMA, kdy parkovací kapacity 
parkoviště a lokality sídliště Invalidovna jsou rozsáhle využívány návštěvníky areálu FUTURAMA a zaměstnanci 
společností sídlících v těchto prostorech. 

Další informace a odeslané dopisy jsou k dispozici na našem webu http://molbyt.webgarden.cz/temata/obchodni-
centrum-invalidovna, nebo si je můžete zapůjčit u zástupce vašeho domu. 
 
Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) 
Na základě nové legislativy, platné od ledna 2013, musí každý vlastník domu při jeho prodeji předložit PENB. Toto 
nařízení se nevztahuje na družstevní byty, protože družstevní byt se neprodává, ale převádí se členský podíl. 
Vzhledem k tomu, že v roce 2014 plánujeme převod našich družstevních bytů do osobního vlastnictví, na které se již 
předložení PENB při prodeji bytu vztahuje a vzhledem k tomu, že do 31. 3. 2013 byla předepsána jednodušší  
(a levnější) pravidla pro získání PENB, představenstvo na základě průzkumu trhu nechalo PENB vypracovat firmě  
CZ projekt Neratovice s.r.o. Máme tak PENB pro náš dům zpracovaný ke dni 30. 3. 2013 s výsledkem 
označení energetické náročnosti našeho domu „C“, což znamená, že náš dům vyhovuje normě o energetické 
náročnosti. Výsledky PENB jsou k datu 30. 3. 2013 zadány v národní databázi ENEX. PENB je platný 10 let, tedy pro 
náš dům platí do 29. 3. 2023. Náklady na vystavení PENB činily xxxxx Kč a byly uhrazeny z fondu oprav. 

Členové, zvolení do nového představenstva BD MOLBYT, děkují všem družstevníkům přítomným  
na XXIII. členské schůzi za projevenou důvěru. 


