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Vážení členové BD MOLBYT,  

v tomto čísle občasníku MOLBYT vám přinášíme informace k jednotlivým bodům programu, které 

se budou projednávat na XXV. členské schůzi: 

 

Pozvánka na XXV. členskou schůzi BD MOLBYT 

Představenstvo bytového družstva svolává XXV. členskou schůzi bytového družstva, 
která se za účasti notáře koná v úterý 11. listopadu 2014 od 18.30 hodin ve školní 
jídelně ZŠ Petra Strozziho. 
Program: 

1. Prezence družstevníků 

2. Zahájení XXV. členské schůze, schválení pověření vedení schůze, schválení programu 

schůze 

3. Předběžná zpráva o účasti družstevníků 

4. Volba mandátové a návrhové komise 

5. Zpráva představenstva družstva k projednávaným bodům programu schůze 

6. Zpráva mandátové komise 

7. Přijetí nového člena do BD MOLBYT, převody družstevních podílů od XXIV. členské 

schůze 

8. Hlasování o nových stanovách 

9. Hlasování o přechodu BD do OV 

10. Návrh na snížení plateb do fondu oprav 

11. Zpráva návrhové komise – usnesení 
 

Vezměte si s sebou doklad totožnosti, v případě zastupování i plnou moc s úředně 
ověřeným podpisem zmocnitele. 
 

Přijetí nového člena do BD MOLBYT 
Po 3. kole výběrového řízení na převod 
družstevního podílu k bytu 59205, kdy se 
nikdo z družstevníků nepřihlásil a ani 
poptávky zájemců, kteří reagovali na inzerát 
zveřejněný na www.bezrealitky.cz, se 
nezrealizovaly, obdrželo představenstvo 
nabídku od zájemce, který nabídl uhradit 
částku odpovídající ceně uvedené ve  
3. výběrovém řízení. Představenstvo převzalo 
a potvrdilo Přihlášku zájemce a Smlouvu o 
členském a dalším členském vkladu k bytu 
59205.   

Přihláška  vešla v platnost dne 30. října 2014, 
kdy zájemce uhradil vstupní poplatek ve výši 
xxxxx Kč a základní členský vklad ve výši 
xxxxx,- Kč do pokladny družstva. Účinnosti 
nabude Smlouva dnem, kdy na účet družstva 
bude připsaná částka xxxxx Kč  
(tj. členský vklad a další členský vklad). 
Celková částka za převod družstevního 

podílu tak bude xxxxx Kč. Na XXV. členské 
schůzi navrhne představenstvo 
družstevníkům, aby odsouhlasilo přijetí 
zájemce za člena BD MOLBYT. 

 

MOLBYT  č. 92/2014 
 

Informace představenstva pro členy bytového družstva 

říjen 2014 
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Hlasování o nových stanovách 
Informace o průběhu připomínkových řízení 

k obsahu nových stanov jsme uvedli již 

v MOLBYTu č. 91, stejně tak i informaci, že 

podle Nového občanského zákoníku (NOZ)  

a Zákonu o obchodních korporacích (ZOK) 

musí schválit nové stanovy na členské schůzi 

za účasti notáře všichni družstevníci při 100% 

účasti družstevníků! 

Vzhledem k důležitosti projednávaných 

bodů programu představenstvo vyzývá 

družstevníky k účasti na této členské 

schůzi!  

 

Hlasování o přechodu BD do OV 
I o tomto bodu představenstvo podrobně 
informovalo v MOLBYTu 91. Proto zde 
opakujeme: 
 
Na XXV. členské schůzi se uskuteční 

ZÁVAZNÉ hlasování ke stejným 

otázkám, které byly zveřejněny 

v dotazníku a na které jste nezávazně 

odpověděli. Další kroky, podle výsledku 

hlasování ohledně převodu bytů do 

osobního vlastnictví, bude moci 

představenstvo zajišťovat pouze 

v případě, že družstevníci schválí nové 

stanovy! 

 

 

 

Návrh na snížení plateb do fondu oprav 

Představenstvo navrhne družstevníkům 

k odsouhlasení snížení částky, kterou nyní 

platíme do fondu oprav z původních  

xxxxx,- Kč/m2 na xxxxx,- Kč/m2 a to od ledna 

2015. Tento návrh předloží představenstvo na 

základě toho, že naše bytové družstvo již 

zrealizovalo všechny nákladné rekonstrukce  

a splatilo hypoteční úvěr Komerční bance a.s. 

Po převodu družstevního podílu k bytu 59205 

má ve fondu oprav dostatečné rezervy pro 

běžné opravy a na opravy, které schválily 

minulé členské schůze, t.j. na výměnu 

indikátorů spotřeby tepla a při větší 

poruchovosti výměnu zámků u vchodových 

dveří. V případě odsouhlasení návrhu by 

nájemníci garsoniér platili do fondu oprav 

měsíčně xxxxx,- Kč místo stávajících xxxxx,- 

Kč. Nájemníci bytů 3 + 1 by platili do fondu 

oprav měsíčně xxxxx  Kč místo stávajících 

xxxxx Kč. Snížení plateb do fondu oprav 

představenstvo navrhuje s upozorněním pro 

všechny členy BD MOLBYT, že  

v případě jakékoliv nutnosti větší investice do 

opravy našeho domu z důvodu 

nepředpokládané havárie, t.j. 

nepředpokládané investice na opravu, budou 

se muset vklady do fondu oprav neprodleně 

zvýšit tak, aby bylo možné z finančních 

prostředků fondu oprav tuto investici pokrýt.  

 

 

Vážení družstevníci, zúčastněte se této členské schůze, která je pro další 

existenci našeho družstva velice důležitá! Pokud se nemůžete z vážných 

důvodů dostavit sami, vystavte plnou moc s vaším úředně ověřeným 

podpisem osobě, které důvěřujete a která vás na této schůzi plně 

zastoupí! 
 

 

Představenstvo BD MOLBYT 
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