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Vážení členové BD Molbyt,  
v tomto čísle občasníku Molbyt vám přinášíme informace o svolání XXIV. členské schůze i o tom, co se v našem 
družstvu událo od ledna 2014. 
 
XXIV. členská schůze 
Dne 23. dubna 2014 se uskuteční XXIV. členská schůze od 18.30 hod. v jídelně základní školy Petra 
Strozziho, ulice Za Invalidovnou. Pozvánka s programem schůze byla vyvěšena 8. dubna 2014 na místě obvyklém 
ve všech domech a byla uveřejněna na našich webových stránkách www.molbyt.webgarden.cz. 
Program schůze: 

1. Zahájení XXIV. členské schůze, schválení pověření vedení schůze, schválení programu schůze 
2. Předběžná zpráva o účasti družstevníků 
3. Volba mandátové a návrhové komise 
4. Zpráva mandátové komise 
5. Zpráva představenstva družstva, odměna kontrolní komisi 
6. Převody družstevních podílů (dříve členských práv a povinností) 
7. Zpráva kontrolní komise  
9. Řádná účetní závěrka družstva za rok 2013 
10. Zpráva o opravách domů a plán oprav pro rok 2014 a I. čtvrtletí 2015 
11. Rozpis fondů družstva pro rok 2015 
12. Diskuze 
13. Zpráva návrhové komise – usnesení 

 
Podle Nového občanského zákoníku (NOZ) se 
mění hlasování pro ty družstevníky, kteří mají  
u BD MOLBYT více bytů. Před 1. 1. 2014 se 
hlasovalo tak, že družstevník, který měl více bytů, měl  
i počet hlasů podle počtu bytů (měli jsme 229 bytů  
a 229 družstevníků). Podle NOZ, platného od 1. 1. 2014 
platí, že družstevník, který má více bytů, má 1 hlas. 
V současné době máme 229 družstevních bytů  
a 220 družstevníků. Družstevník, který má více bytů, 
se bude podepisovat do prezenční listiny u bytu  
s „nejnižším“ číslem bytu. 
Představenstvo vyzývá všechny družstevníky, 
aby se na XXIV. členskou schůzi dostavili  
a nemusela se tak pro nedostatečnou účast 
svolávat v jiném termínu Náhradní XXIV. členská 
schůze. Upozorňujeme, že v případě zastupování 
je nutná plná moc s úředně ověřeným podpisem 
zmocnitele. Vzor plné moci je k dispozici na webu  
BD MOLBYT nebo v klubovně družstva v době 
konzultačních hodin. 
 
Doplacení úvěru, zrušení zástavního práva u KB 
Dne 25. 3. 2014 splatilo BD MOLBYT hypoteční úvěr  
č. 27-1224631797 ve výši xxxxx Kč. Na základě splacení 
hypotečního úvěru pominul důvod zástavy domu a 
pozemků BD MOLBYT, Molákova  
592 – 601 u KB. Představenstvo proto téhož dne zaslalo 
KB dopis, ve kterém požádalo o podklady rozhodné pro 

zrušení zástavního práva na budovy  
a pozemky ve vlastnictví BD Molbyt specifikované 
v článku X. odst. 1 smlouvy o hypotečním úvěru  
č. 008002231005 uzavřené u Komerční banky dne  
22. 1. 2003. 
 
Ukončení nájmu bytu 59205 
Stávající pronájem bytu č. 59205 byl smluvně uzavřen 
na dobu určitou, a to do 30. září 2013. Následně byl 
dodatkem prodloužen do 30. 6. 2014. Z finančních 
důvodů byl nucen stávající nájemce ukončit pronájem 
k 31. 3. 2014. Zástupci představenstva a zástupce 
správní firmy REMA převzali uvedený byt od nájemce. 
Z předání je vyhotoven předávací protokol s uvedením 
současného stavu všech dodávaných médií a byla 
pořízena fotodokumentace stavu bytu, jehož opotřebení 
odpovídá době jeho používání. 
 
Vyhlášení výběrového řízení na uvolněný 
družstevní byt 59205 
V souladu se zněním čl. 8 Stanov BD MOLBYT byla dne 
14. dubna 2014 vyvěšena informace o uvolnění bytu 
59205 v každém vchodu domu 592 – 601 na místě 
obvyklém, a to vyhlášením výběrového řízení: na 
uvolněný družstevní byt 3 + 1 s lodžií o výměře 
66,62 m2, 2NP, na adrese Praha 8,  
Molákova 592/20. 
Představenstvo BD MOLBYT přijímá do výběrového 
řízení pouze písemné nabídky. V nabídce musí 
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zájemce o členství v BD MOLBYT s právem nájemní 
smlouvy (družstevního podílu) k bytu 59205 uvést  
a zavázat se k uvedeným podmínkám a to, že: 
• kromě úhrady základního členského vkladu ve výši 

4 500,00 Kč a členského vkladu ve výši 64 917,50 
Kč vloží na účet BD MOLBYT další členský vklad, 
jehož nejnižší možná výše je 2 800 000,00 Kč; 

• je osobou, která může nabývat nemovitý majetek na 
území České republiky, je způsobilý k právním 
úkonům, souhlasí s podmínkami výběrového řízení, 
je v dobré finanční situaci, je schopen dodržet své 
povinnosti a závazky vyplývající z podmínek 
výběrového řízení (formou čestného prohlášení). 

Družstevní podíl získá ten zájemce, který splní uvedené 
podmínky a celou částku (tj. základní členský vklad, 
členský vklad a další členský vklad), která bude nejvyšší 
ze zaslaných nabídek, složí na účet  
BD MOLBYT do termínu určeném představenstvem  
BD MOLBYT. Dále zájemce v nabídce uvede svoje 
jméno, příjmení, trvalou adresu, telefonické spojení, 
případně i e-mail. Představenstvo BD MOLBYT přijímá 
nabídky v zalepené obálce označené heslem: 
„Výběrové řízení – 59205 – 2014“do 12. 5. 2014 
do 17.00 hod., kdy budou obálky otevřeny za účasti 
výběrové komise, složené ze zástupců představenstva, 
kontrolní komise a členů BD MOLBYT. Z průběhu 
otevírání obálek bude pořízen zápis. Případné dotazy 
zodpoví představenstvo v době konzultačních hodin 
v klubovně družstva, která je na adrese Molákova 
595/14, 186 00 Praha 8. Tato adresa je i doručovací 
adresou pro zaslání nabídek, případně je možné 
nabídku vhodit na této adrese do schránky  
BD MOLBYT. Prohlídka bytu je možná po telefonické 
domluvě termínu na tel.: 777 665 299. Pověření 
ohledně vyhlášení výběrové řízení k převodu tohoto 
družstevního podílu na zájemce, který nabídne 
družstvu, formou výběrového řízení, nejvyšší částku 
dalšího členského vkladu, obdrželo představenstvo na 
XXIII. členské schůzi, která se uskutečnila  
3. dubna 2013. 
 
Nové Stanovy BD MOLBYT podle NOZ 
Vzhledem k Novému občanskému zákoníku (NOZ), 
který je platný od 1. 1. 2014 jsou bytová družstva 
povinna vytvořit nové stanovy, které právně NOZ 
odpovídají. Od Svazu malých bytových družstev 
(SMBD), jehož je naše družstvo členem, jsme obdrželi 
Vzorové stanovy, které je ale nutné dopracovat pro 
podmínky našeho družstva. Ve spolupráci s právníky 
našeho družstva byl vytvořen návrh nových stanov, 
který předložíme k vašim dalším připomínkám  
a schválení. Vzhledem k tomu, že rozsah našich stanov 
je cca 40 stran A4, bude návrh stanov, po jejich 
konečném dopracování, dostupný na našem webu nebo 
v klubovně družstva v době konzultačních hodin. 

 
Daňové přiznání za rok 2013 
Daňové přiznání BD MOLBYT za rok 2013 bylo 
předáno na finanční úřad pro Prahu 8 dne 20. 3. 2014. 
Doplatek daně z příjmu ve výši xxxxx Kč byl poukázán 
na účet FÚ pro Prahu 8 dne 21. 3. 2014. 
 
Stav financí k 8. 4. 2014 
(zůstatky jsou uvedeny v Kč) 
Pokladna               xxxxx Kč 
BÚ 19-3990730267/0100               xxxxx Kč 
SÚ 43-7376500267/0100             xxxxx Kč 
Úvěrový účet 27-1224631797/0100   xxxxx Kč 
 
Odstávka teplé vody 
17. a 18. 4. 2014 proběhne výměna 2 vadných ventilů 
na oběhovém čerpadle Cooptherm. Z uvedeného 
důvodu bude v tyto dny cca 2 hodinová odstávka teplé 
vody v celém domu Molákova 592 – 601. 
 
Odečty měřičů spotřeby tepla, studené a teplé 
vody 
Na začátku ledna byly uskutečněny odečty měřičů 
odebraných médií v bytech a i spotřeby společné 
elektřiny (osvětlení domů, výtahy). Zaznamenané stavy 
budou podkladem pro vyúčtování záloh za rok 2013, 
které obdržíte do konce měsíce dubna 2014. 
 
Nové vzory smluv o převodu družstevního podílu 
Představenstvo ve spolupráci se správní firmou REMA  
a právníky SMBD vyhotovilo vzory nových smluv na 
převod družstevního podílu (dříve převodu členských 
práv a povinností), jejichž obsah je v souladu s NOZ - 
podle § 736 zákona 90/2012 Sb. o obchodních 
korporacích. Tyto vzory nových smluv jsou k dispozici 
na webu BD MOLBYT a v klubovně družstva v době 
konzultačních hodin. 
 
Úklid kočárkáren 
Dne 12. 2. 2014 se uskutečnil odvoz všech vlastníky 
neoznačených a do kočárkárny nepatřících věcí. 
Náklady na tuto akci činily xxxxx Kč a byly uhrazeny 
z fondu oprav, tedy z peněz nás všech. Představenstvo 
apeluje na družstevníky, aby z kočárkáren nedělali 
skladiště a neukládali tam věci, které jsou i z hlediska 
možného požáru velice nebezpečné. 
 
Větší opravy 
- Na základě odborného posudku příčiny vlhkosti  

a tvorby plísně v bytě 60101 provedla firma Staskiv 
izolační práce na venkovní západní a severní straně 
domu 601 kolem bytu 60101.  Náklady ve výši xxxxx 
Kč byly proplaceny z fondu oprav.  

- Panu Sičákovi byla z fondu oprav proplacena faktura 
za výměnu bytových vodoměrů teplé a studené vody 
v domě Molákova 592 – 601 ve výši xxxxx Kč. 

Krásné a slunné prožití Velikonočních svátků vám všem přeje představenstvo BD Molbyt. 


