
 

 
 
 

Vážení členové BD Molbyt,  
v tomto čísle občasníku Molbyt vám přinášíme informace o tom, co se v našem družstvu událo od 
posledního vydání občasníku MOLBYT, tj. v listopadu a prosinci 2014. 
 
 
K průběhu XXV. členské schůze 
Dne 11. 11. 2014 se uskutečnila XXV. členská 
schůze, které se účastnilo max. 190 členů 
družstva z registrovaných 217 k datu konání  
XXV. čl. schůze, což je 87,6%. Schůze probíhala 
podle odsouhlaseného programu, který byl 
zveřejněn na pozvánce. Hlavním bodem 
programu bylo schválení nových stanov. 
Z tohoto důvodu byl na schůzi přítomen i notář, 
JUDr. Tomáš Oulík, protože zákon vyžaduje, aby 
stanovy byly notářsky ověřeny. Před vlastním 
hlasováním předsedající schůze, pí Klecanová, 
požádala pana notáře o jeho vyjádření, zda může 
členská schůze i při této účasti družstevníků 
přistoupit k hlasování o přijetí nových stanov. Pan 
notář sdělil, že je splněna existence právních 
jednání a formalit, ke kterým při učiněném 
rozhodnutí o změně stanov je družstvo MOLBYT  
a jeho členská schůze povinno a přijaté 
rozhodnutí o změně stanov bude učiněno 
v souladu s právními předpisy, včetně ust. § 731 
odst. 2 ZOK, neboť nová úprava stanov přebírá 
úpravu náležitostí dle § 731 odst.1 ZOK 
z dosavadních stanov. V následující diskuzi se  
2 družstevníci vyjádřili v tom smyslu, že 
ke schválení nových stanov podle NOZ musí být 
přítomno 100% členů BD MOLBYT a nesouhlasí 
s výkladem notáře JUDr. Tomáše Oulíka. Pan 
notář se znovu ujal slova a sdělil, že v případě, 
který uvedl, schvalování nových stanov 
stoprocentní účasti družstevníků nepodléhá.  
Výsledek hlasování: přítomno 190 členů: 
pro - 188, proti - 0, zdržel se - 2.  
 
Hlasování ohledně přechodu BD do OV 
(přítomno 186 členů): 
Chci zůstat v bytovém družstvu:  
odevzdáno 15 hlasovacích lístků. 
 
Chci, bez ohledu na současný stav legislativy, co 
nejdříve převést družstevní byt do osobního 
vlastnictví: odevzdáno 73 hlasovacích lístků. 
 

Chci počkat s rozhodnutím o převodu 
družstevního bytu do osobního vlastnictví, až se 
ustálí legislativa (nejdříve za 2 roky), do té doby 
chci zůstat v družstvu: odevzdáno 108 
hlasovacích lístků. 
 
Vzhledem k tomu, že celkový počet odevzdaných 
hlasovacích lístku (196) byl vyšší, než bylo v té 
době přítomných družstevníků (186), několik 
družstevníků pravděpodobně hlasovalo pro více 
než jednu variantu a hlasování se již nedalo 
opakovat, navrhl předseda návrhové komise,  
Mgr. Marek Luhan, aby tento bod schůze nebyl 
uveden v usnesení XXV. členské schůze. 
 
Usnesení XXV. členské schůze: 
1. Schvaluje zprávu představenstva družstva 

k projednávaným bodům programu schůze. 

2. Bere na vědomí převody družstevních podílů 

uskutečněných od XXIV. členské schůze, tj.  

od 24. dubna 2014 do konání XXV. členské 

schůze, tj. do 11. listopadu 2014. 

3. Bere na vědomí zprávu mandátové komise. 

4. Schvaluje Smlouvu o převzetí povinnosti 

k dalšímu členskému vkladu (byt č. 59205) 

uzavřenou podle § 572 zákona č. 90/2012 Sb., 

o obchodních společnostech a družstvech  

(o obchodních korporacích). Schvaluje přijetí 

nového člena do bytového družstva Molbyt, 

kterým se stala xxxxx. 

5. Schvaluje nové stanovy bytového družstva 

MOLBYT. 

6. Schvaluje návrh snížení plateb do fondu oprav 

a zajišťovacího z 22 Kč/m2 na 13 Kč/m2 plochy 

bytu a to s účinností nového rozpisu fondů 

družstva od 1. ledna 2015. 

Zápis o průběhu XXV. členské schůze a usnesení 
jsou zveřejněny na webu BD MOLBYT. Kompletní 
dokumentace XXV. členské schůze je k dispozici 
družstevníkům k nahlédnutí v klubovně družstva 
v době konzultačních hodin. 

MOLBYT  č. 93/2014 
 

Informace představenstva pro členy bytového družstva 
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Odstoupení 2 členů představenstva 
V souladu s ustanovením článku 12,  
odst. 5 Stanov BD MOLBYT dne 18. 11. 2014 
podala rezignaci  - odstoupení z funkce členka 
představenstva paní Simona Kalvodová a dne  
19. 11. 2014 podal rezignaci  - odstoupení 
z funkce člena představenstva pan RNDr. Tomáš 
Mančal Ph.D. Představenstvo jejich odstoupení 
z funkcí projednalo a přijalo na jednání 
představenstva dne 24. 11. 2014. Podle 
stávajících stanov (čl. 12/2) může být 
představenstvo 3členné. Představenstvo  
i s ohledem na to, že v nových stanovách je 
určeno, že představenstvo je 3členné, nebude za 
odstoupivší členy představenstva kooptovat další 
členy představenstva. V představenstvu tak 
zůstávají ve stejných funkcích tito jeho členové, 
kteří byli řádně zvoleni na 3leté období na XXII. 
členské schůzi konané dne 3. 4. 2013: 
Pavel Šimon -  předseda představenstva,  
Alena Míková -  místopředseda představenstva, 
Miroslava Klecanová - člen představenstva. 
 
Zápis změn do Veřejného rejstříku 
Notářsky ověřené nové stanovy, změny 
v představenstvu a nově podle NOZ i zápis 
Kontrolní komise se musí zaregistrovat do 
Veřejného (dříve Obchodního) rejstříku a to 
elektronicky, formou předepsaného 
„inteligentního“ formuláře včetně doložení příloh, 
které dané změny dokumentují. Představenstvo 
veškerou dokumentaci k uvedeným změnám 
zpracovalo a zaslalo požadovaným způsobem přes 
datovou schránku na Veřejný rejstřík. Nyní 
čekáme na vyjádření úředníků, kteří budou 
vyhodnocovat doložené dokumenty a hlavně na 
jejich závěr ohledně schválení nových stanov. 
 
Snížení plateb do fondu oprav  
a zajišťovacího 
Na základě schválení XXV. členskou schůzí snížení 
plateb do fondu oprav a zajišťovacího  
z 22,- Kč/m2 na 13,- Kč/m2 vydalo představenstvo 
novou přílohu Platebního řádu – rozpis fondů, 
která bude platit od 1. 1. 2015, byla rozdána 
zástupcům domů, aby ji vyvěsili na nástěnky 

umístěné v domech. Nájemníci garsoniér budou 
do fondu oprav platit měsíčně 518,- Kč místo 
stávajících 877,- Kč a nájemníci bytů 3 + 1 budou 
platit do fondu oprav měsíčně 866,- Kč místo 
stávajících 1 466,- Kč. Správní firma REMA 
zpracuje pro každého nájemníka nový výměr 
předpisu úhrad, ve kterém bude snížení 
zohledněno a který dostane každý družstevník do 
své schránky. 
 
Prodloužení smlouvy s Vodafonem 
Představenstvo obdrželo v říjnu 2014 od firmy 
Vodafone návrh dodatku ke smlouvě  
o podmínkách pronájmu části střechy za účelem 
provozování telekomunikačních služeb, ve kterém 
z důvodu nepříznivé hospodářské situace firmy, 
požadovala snížení ročního nájemného na xxxxx,- 
Kč (z dosud platného xxxxx,- Kč/rok) s tím, že 
nájemné nebude podléhat (navyšovat se) 
v případě inflace a chtěla dodatek uzavřít od  
1. 1. 2015 na 15 let, tj. do roku 2030. Tento 
návrh byl pro představenstvo nepřijatelný.  
O tomto dodatku představenstvo informovalo  
i Kontrolní komisi a následně jednali v součinnosti 
s firmou Vodafone na změně dodatku. I když 
firma Vodafone stále trvala na razantním snížení 
ceny pronájmu a v případě nesplnění podmínek 
návrhu dodatku smlouvy chtěla přistoupit 
k definitivnímu ukončení pronájmu, podařilo se po 
2. měsíčním vyjednávání uzavřít kompromisní 
dodatek: 
- dodatek bude uzavřen od 1. 7. 2015, tedy od 

data, kdy vyprší původní smlouva s původní 
výší plateb za pronájem; 

- dodatek bude uzavřen na 10 let,  
tj. do 30. 6. 2025; 

- výše nájmu bude činit xxxxx,- Kč/rok; 
- pokud index růstu spotřebitelských cen 

vyhlášený ČSÚ bude 7% nebo vyšší, bude 
automaticky nájemné na další rok navýšeno  
o tento procentuálně vyjádřený index. 

 
Stav financí ke dni 18. prosince 2014 
Pokladna       xxxxx Kč 
BÚ 19-3990730267/0100      xxxxx Kč 
SÚ 43-7376500267/0100     xxxxx Kč 

 

 

 

Klidné prožití svátků vánočních a v roce 2015 

především zdraví přeje všem družstevníkům  

představenstvo BD MOLBYT 

 


