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Vážení členové BD Molbyt,  

v tomto čísle občasníku Molbyt vám přinášíme informace o tom, co se v našem družstvu událo od 

konce dubna 2014. 
 

 
K XXIV. členské schůzi 

XXIV. členské schůze se zúčastnilo 144 členů 

družstva z registrovaných 219 k datu konání 
XXIV. čl. schůze 23. 4. 2014, což je 65,7%. 

Schůze probíhala podle programu zveřejněném 
na pozvánce. Zúčastnění odsouhlasili Usnesení 

XXIV. členské schůze. V rámci diskuze se 
družstevníci dotazovali na další postup 

představenstva ohledně přechodu do SVJ. Na 

základě jejich návrhu se představenstvo 
zavázalo připravit do 30. 6. 2014 průzkumový 

dotazník s dotazem na vyjádření každého 
družstevníka, zda chce zůstat v družstvu nebo 

přejít do SVJ, případně přejít do SVJ až se 

ustálí legislativa (NOZ). Při průzkumném 
(neformálním) hlasování, které v rámci diskuze 

proběhlo, hlasovala odhadem polovina 
zúčastněných pro setrvání v družstvu  

a polovina pro přechod do SVJ. Průběh schůze 
je zaznamenán v zápise, který je zveřejněn na 

webu BD MOLBYT, kompletní dokumentace je 

k dispozici k nahlédnutí v klubovně družstva 
v době konzultačních hodin. 

 
Dotazníková akce 

Představenstvo připravilo dotazník pro zjištění 

názoru družstevníků BD MOLBYT, zda chtějí 
zůstat v družstvu, nebo přejít do OV, nebo 

odložit své rozhodnutí až po ustálení legislativy 
(do 2 let). Dotazník obdrží každý družstevník 

od zástupce svého domu oproti podpisu 

současně s vydáním tohoto čísla Molbytu. 
Termín odevzdání vyplněného  

a družstevníkem podepsaného dotazníku 
zástupci domu je do 16. června 2014. 

Výsledky z této dotazníkové akce budou 
následně zveřejněny na nástěnkách v každém 

domu. Dotazník je nezávazný. O tom, zda 

se převod do OV bude realizovat, 
rozhodne členská schůze. 

 

 
Návrh nových stanov 

Jako podklad pro zpracování návrhu nových 

stanov byly použity vzorové stanovy SMBD. 
V návrhu jsou zapracované připomínky 

některých právníků z řad našich družstevníků, 
které se týkají přímo našeho družstva a jsou 

v souladu s NOZ. Návrh nového znění stanov 
BD Molbyt je v elektronické verzi ve formátu 

PDF zveřejněn na webových stránkách našeho 

družstva. V tištěné podobě si ho můžete 
zapůjčit u zástupců domů nebo v klubovně 

družstva. Vaše připomínky k obsahu nových 
stanov, které musí být v souladu s NOZ, 

předejte písemně zástupci domu, nebo 

zašlete elektronicky do 22. 6. 2014 na 
predstavenstvo.molbyt@email.cz. 

 
K výběrovému řízení na převod 

družstevního podílu k bytu 59205 
Otevírání obálek se uskutečnilo dne 12. 5.2014 
v 19:30 hod. v klubovně družstva za 
přítomnosti zástupců představenstva, 
předsedy KK a zástupce družstevníků. Do 
termínu uvedeného ve vyhlášení výběrového 
řízení představenstvo obdrželo 1 obálku. 
Zájemce v nabídce sice nabídl vložit na účet 
BD MOLBYT požadované částky (základní 

členský vklad 4 500,00 Kč, členský vklad ve 

výši 64 917,50 Kč a další členský vklad ve výši 

2 800 000,00 Kč), ale požadoval další 
podmínky pro převod družstevního podílu, 
které byly v rozporu se zadáním výběrového 
řízení. Nad rámec podmínek výběrového řízení 
požadoval protiplnění ze strany družstva ve 
výši 350 000,- Kč. Zájemce dále nedoložil, 
v zadání výběrového řízení požadované, 
čestné prohlášení. Z tohoto důvodu byla 
nabídka vyřazena a vzhledem k tomu, že další 
nabídky nebyly v daném termínu odevzdány, 
výběrové řízení bylo zrušeno. Kompletní 
dokumentace k tomuto výběrovému řízení je 
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k dispozici k nahlédnutí v klubovně družstva 
v době konzultačních hodin. 

Představenstvo proto vyhlásilo 2. výběrové 

řízení, které bylo vyvěšeno ve všech vchodech 
domu Molákova 592 – 601 a na webu BD 

MOLBYT dne 19. 5. 2014. Zadání  
2. výběrového řízení zůstalo stejné až na výši 

dalšího členského vkladu, která je nyní 

2 650 000,- Kč. Uzávěrka pro odevzdání 
nabídek je 3. 6. 2014 v 17.00 hod., kdy dojde 

k otevření nabídek za účasti výběrové komise. 
V případě, že ani ve 2. kole výběrového řízení, 

kdy byla snížena částka dalšího členského 

vkladu o 150 000,- Kč, nesplní zájemce ve své 
nabídce zadávací podmínky, využije 

představenstvo pro převod tohoto členského 
podílu realitní kanceláře. 

 
Vyúčtování záloh na služby za rok 2013 

Dne 23. 4. 2014 představenstvo předalo všem 

zástupcům domů vyúčtování záloh na služby za 
rok 2013 pro družstevníky daného vchodu. Po 

uplynutí reklamační doby představenstvo 
prostřednictvím správní firmy REMA zašle 

České poště seznam těch družstevníků, kteří 

mají přeplatek. Ti následně obdrží složenku 
typu B a na poště si budou moci přeplatek 

vyzvednout. Ve stejnou dobu bude možné 
zaplatit nedoplatky na účet BD MOLBYT, 

výjimečně do pokladny družstva, nejpozději 
do 30. 6. 2014. Po tomto datu se započítává 

z výše nedoplatku penále ve výši 2,5 promile 

za každý den z prodlení.  
U bytových jednotek, kde byl nedoplatek za 

služby v roce 2013, budou navýšeny zálohy  na 
služby podle předpokládaných nákladů pro rok 

2014. 

 
Přerušení dodávky plynu 

Pražská plynárenská oznámila, že z důvodů 
stavebních úprav plynovodu v ulici Molákova 

bude přerušena dodávka plynu od 7. 7. do 

11. 7. 2014 do domu BD MOLBYT 592 – 601. 

Z preventivních důvodů doporučujeme 

všem družstevníkům, aby v tomto 

termínu uzavřeli hlavní uzávěr plynu 
v bytě. 

 
Seřízení oken a balkonových dveří 

Představenstvo získalo kontakt na firmu 

Poustecký, která zajišťuje opravy dveří a oken 
našeho typu – seřízení jejich otevírání, oprava 

těsnění apod. Předpokládaná cena (na vlastní 

náklady) za seřízení je pro garsoniéru 300,- Kč, 
pro 3+1 (všechna okna v bytě) 500,- Kč, nebo 

pouze okna a balkónové dveře na jižní straně 
300,- Kč. Zájemci z řad družstevníků si mohou 

na telefonu 702 441 559 sami dohodnout 

termín opravy. Koordinaci termínů zařizuje 

zástupce firmy. 
 

Požární prohlídka 
Dne 24. 4. 2014 se uskutečnila prohlídka 

hasicích přístrojů a požární prevence. Při 

prohlídce bylo zjištěno, že na chodbách  
u některých bytů jsou předměty, které jsou 

v rozporu s požárními předpisy. Žádné další 
závady zjištěny nebyly. Opětovně 

upozorňujeme, že na chodbách nesmějí 
být žádné odložené věci a ani stolky 

s květinami. 

 
K další výstavbě IMMORENT 

Na základě dotazu představenstva zástupce 
IMMORENTu sdělil, že realizace výstavby 

budovy F v těsné blízkosti našeho domu začne 

koncem roku 2014 (přesný termín zahájení 
stavby bude upřesněn). Zahájení výstavby 

Obchodního centra Invalidovna tj. budovy nad 
metrem a místo prodejny Albert plánují na rok 
2018, zrušení prodejny a uzavření metra je 
tedy, podle jeho sdělení, odsunuto. Odklízení 
zeminy, které nyní probíhá naproti našemu 
domu, souvisí s plánovaným archeologickým 
průzkumem. 
 
.

 
Příjemné prožití letních měsíců vám přeje představenstvo BD MOLBYT. 
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