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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 06/2016 

 
Datum: 15. 3. 2016 

Přítomni: Pavel Šimon, Alena Míková, Miroslava Klecanová 
Omluveni:   

Program: 

1. Příprava XXVII. členské schůze 
2. Nový zástupce domu 596 

3. Ukončené dědické řízení (xxxxx) 
4. Opětovné stížnosti na chování pana xxxxx 

5. Zajištění revize rozvodů elektřiny v bytě xxxxx 
6. Odměna za mimořádný úklid kontejnerových stání 

 
1. Pozvánka na členskou schůzi byla vyvěšena 7. 3. 2016 ve všech domech. Téhož dne byl roznesen do všech 

schránek družstevníků občasník Molbyt 98/2016. Pozvánka i Molbyt č. 98/2016 byly 7. 3. 2016 zveřejněny na 
webu BD Molbyt. Členové představenstva odsouhlasili návrh pí Míkové ohledně vyhotovení a obsahu adresních 
hlasovacích lístků k bodu č. 13 programu schůze. Hlasovací lístek obdrží při podpisu prezenční listiny každý 
družstevník, tedy všichni přítomní na XXVII. členské schůzi. Pokud bude družstevníka na základě plné moci jim 
vystavené zastupovat zmocněnec, pak i ten obdrží hlasovací lístek daného družstevníka a hlasovací lístek 
podepíše svým jménem. P. Pavel Šimon bude kontaktovat navrhované členy do komisí (mandátové, návrhové, 
volební), zda kandidaturu přijmou. 
 

2. xxxxx oznámil představenstvu, že kvůli pracovnímu vytížení nemůže dále vykonávat funkci zástupce domu 596. 

Novým zástupcem domu se stala pí xxxxx. Po vzájemné dohodě bude s xxxxx ukončena DPP ke dni 29. 2.2016 a 

od 1. 3. 2016 bude vystavena nová DPP pí xxxxx. Informace o změně zástupce domu byla v domě 596 vyvěšena 
na místě obvyklém. 

 
3. Na základě dědického řízení, které nabylo právní moci dne 8. 3. 2016, byla vystavena a předána zůstavitelce, xxxxx 

nová nájemní smlouva. 
 

4. Podnájemníci bytu xxxxx podali opětovnou stížnost na chování pana xxxxx. Dne 29.2.2016 v 23 hod. jim silně 

udeřil do dveří a obvinil je, že se mu mstí a bouchají do podlahy. Druhého dne je informovala sousedka, že 
předcházející víkend jim pan xxxxx zběsile bouchal na dveře a vulgárně je oslovoval. Toho času však vůbec nebyli 

v bytě, trávili víkend mimo Prahu. Dne 14. 3. 2016, ve 20 hod. jim opět bušil do dveří a opět je obviňoval 
z úmyslného bouchání. Představenstvo, bohužel, má při řešení podobných problémů omezené kompetence, 

pravomoci. Spor se může řešit občansko-právním soudem. Představenstvo se již v minulosti snažilo řešit problém 

domluvou, dopisem panu xxxxx. Vždy se jeho chování vůči ostatním nájemníkům domu zlepší, ale pak cca po půl 
roce nastane uvedený problém opakovaně.  

 
5. Problém se zajištěním elektrorevize v bytě pana xxxxx řeší představenstvo od 14. 10. 2015. Elektrorevize se 

nemohla uskutečnit, protože v bytě byl takový nepořádek, že nebyly přístupné zásuvky tak, aby je revizní technik 
mohl zkontrolovat. Přes několikeré urgence představenstva směřující na opatrovnici pana xxxxx, pí xxxxx z odboru 

sociálních věcí MÚ P8, zajistila opatrovnice úklid bytu až 8. 3. 2016. Představenstvo bezodkladně zajistilo revizního 

technika, který provede revizi rozvodů elektřiny v bytě 16. 3. 2016. 
 

6. Představenstvo navrhlo a schválilo mimořádnou odměnu panu xxxxx ve výši xxxxx Kč hrubého, který na vlastní 
náklady naložil a odvezl velkoobjemový odpad do sběrného dvora. Odpad zde pravděpodobně „uložil“ někdo 
z družstevníků při rekonstrukci bytu. Představenstvu se ho však nepodařilo zjistit. 

 

Jméno Podpis Poznámka 

Miroslava Klecanová   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

 
 

Zapsala:Miroslava Klecanová ……………………………………. 


