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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 08/2016 

 
Datum: 29. 3. 2016 

Přítomni: Pavel Šimon, Alena Míková, Leoš Novotný  
Omluveni:   

Program: 

1. Zpracování dokumentace XXVII. členské schůze 
2. Náklady XXVII. členské schůze 

3. Výměna indikátorů tepla 
4. Daň z příjmu právnických osob 

5. Penále z prodlení za dlužné nájmy 
6. Další stížnosti na chování nájemníka bytu 59807 

7. Ochrana lodžií proti holubům 

8. Revize elektroinstalace v bytě 60004 
9. Žádost o souhlas k rekonstrukci bytu 60113 

10. Opravy a údržba objektu 
 

 
 

1. Představenstvo zajistí zpracování dokumentace XXVII. členské schůze, včetně vyhotovení zápisu a předloží 
veškeré podklady ověřovatelům zápisu schůze. Po ověření zajistí předání rozhodných dokumentů k zápisu nových 
členů představenstva a Kontrolní komise do Veřejného rejstříku. 
 

2. Náklady za pronájem prostor jídelny ZŠ Petra Strozziho, kde se XXVII. členská schůze konala, byly vyčísleny na 
1.600,- Kč a proplaceny z provozního fondu. Náklady na ozvučení této schůze byly vyčísleny na celkových 4.452,-
Kč (f.Sound - aparatura 1.452,- + DPP Novotný - manipulace 3.000,-) Kč a proplaceny z  provozního fondu. 
 

3. Výměna indikátorů tepla se uskutečnila podle harmonogramu, tj. od 9. 3. do 17. 3. 2016. Představenstvo zajistilo 

v uvedeném termínu přítomnost všech družstevníků.  Byly vyměněny všechny indikátory (761 ks), v bytě 59218 se 

instaloval 1 indikátor dodatečně z důvodu jeho nezpřístupnění.  Celkové náklady ve výši 306.303,- Kč včetně DPH 
byly proplaceny z fondu oprav. 

 
4. Představenstvo dne 24.3.2016 zaslalo na účet Finančního úřadu pro Prahu 8 daň z příjmu právnických osob ve 

výši 1.460,- Kč. 
 

5. Představenstvo navrhlo, aby všem družstevníkům, kteří požádali o prominutí penále z prodlení za neúmyslné 
nezaplacení nájmu, bylo penále prominuto. Jedná se o mimořádné případy, které se neopakují. Návrh byl 
jednomyslně schválen. 

 
6. Podnájemníci bytu 59810 požádali ústní formou členy představenstva, aby opětovně řešilo chování nájemníka bytu 

59807, které není v souladu s nerušeným bydlením. Členové představenstva budou opětovně na tento problém 
reagovat domluvou nájemníkovi z bytu 59807, bohužel, mají při řešení podobných problémů omezené kompetence 

a omezené pravomoci. Představenstvo podnájemníkům z bytu 59810 doporučilo, aby se se stížností obrátili na 

občanskoprávní odbor MČ Prahy 8 nebo na Policii ČR. 
 

7. Na severních lodžiích (společné prostory domu) v domech 594, 595, 596 a 597 byla provedena firmou Staskiv 
(není plátcem DPH) instalace sítí proti holubům. Uvedené domy byly ze všech nejvíce poškozovány holubím 

trusem. Celkové náklady za práci, včetně materiálu ve výši 6.320,-Kč, (8 lodžií – 3.NP a 7.NP) byly proplaceny 
z fondu oprav. Představenstvo navrhlo a jednomyslně schválilo instalaci sítí proti holubům na severních lodžiích i v 

domech 592, 593, 598, 599, 600, 601. 

 
8. Revize elektroinstalace v bytě 60004 proběhla dne 16.3.2016 za přítomnosti nájemníka tohoto bytu a člena 

představenstva. S opatrovnicí nájemníka bytu 60004, pí Bínovou, z odboru sociálních věcí MÚ P8 představenstvo 
dohodlo, aby proplatila fakturu za provedenou revizi technikovi.   

 

9. Představenstvo obdrželo písemnou žádost o souhlas k rekonstrukci v bytu 60113. Nájemníkovi byly zaslány veškeré 
informace o požadavcích BD MOLBYT. 
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10. Na základě uzavřených DPP a předložených výkazů práce byly panu Vrbovi (60103) a panu Bienovi (60118) 

vyplaceny hrubé mzdy v celkové výši 7.800,- Kč za práci na údržbě domů provedené v 1. čtvrtletí 2016. Náklady 
byly proplaceny z fondu oprav. 

 

 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

 
 

Zapsal: Pavel Šimon ……………………………………. 


