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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 09/2016 

 

Datum: 12. 4. 2016 
Přítomni: Pavel Šimon, Alena Míková, Leoš Novotný  

Omluveni:   

Program: 
1. Ověření zápisu XXVII. členské schůze 

2. Návrh smlouvy s investorem stavby FBP 
3. Revize hasicích přístrojů 

4. Požární prohlídka objektu BD MOLBYT 
5. Rekonstrukce bytu 60113 

6. Byt 59420 změna podnájemníků 

7. Zeleň před domy 
8. Opravy a údržba objektu 

 
1. Představenstvo připravilo dokumentaci XXVII. členské schůze, kterou předloží ověřovatelům zápisu schůze.  

 
2. Firma IMMORENT, která je investorem stavby v Molákově ulici, Futurama Bussines Park, předložila 

představenstvu smlouvu upravující vyrovnání za zhoršené životní podmínky uvedenou stavbou. Představenstvo 
zapracovalo připomínky a vrátilo uvedenou smlouvu zpět k  odsouhlasení a případným dalším úpravám ze strany 
firmy IMMORENT.   

 
3. Firma FLAMI-STOP provedla dne 7.4.2016 na žádost představenstva pravidelnou revizi hasicích přístrojů ve 

společných prostorech domu, ve výtahových nástavbách (strojovny výtahů) a také v kanceláři představenstva. 2 ks 
hasicích přístrojů firma vyřadila z provozu vzhledem k ukončení jejich životnosti. Představenstvo schválilo 
zakoupení nových 2 ks s celkovým nákladem 1.820,- Kč bez DPH.   

 
4. Představenstvo zajistilo pravidelnou požární prohlídku objektu BD MOLBYT (společných prostor), kterou provedla 

firma FLAMI-STOP. V některých nadzemních podlažích se nachází předměty, které by mohly ztížit případný zásah 
hasicích jednotek. Nájemníci, kteří tyto předměty na chodby odložili, budou vyzvání k jejich odstranění. Náklady za 
prohlídku a revize hasicích přístrojů (včetně zakoupení 2 ks nových HP) v celkové výši 10.186,- Kč s DPH budou 
proplaceny z fondu oprav. 

 
5. Představenstvo udělilo souhlas k rekonstrukci bytu 60113 nájemníkovi, který splnil všechny nezbytně nutné 

požadavky BD MOLBYT. 

  

6. Nájemník bytu 59420, pí. Šupková nahlásila, v souladu se stanovami družstva, změnu podnájemníků. 
 

7. Představenstvo jednomyslně vyhovělo žádosti o povolení k zasazení dřeviny (smrk o velikosti 0,9 m) na pozemek 

BD MOLBYT před domem 596/12. Žadatel se písemně zavázal k jeho údržbě a k dodržení maximálního vzrůstu 1,7 
m. 

 
8. Představenstvo schválilo na základě odborného posouzení výměnu poškozeného radiátoru v bytu 60101. Výměnu 

zajistí firma HOLÁNEK. Firma Sičák-Vodoinstalatérství provedla výměnu nefunkčních hlavních uzávěrů teplé a 
studené vody v bytech 59710 a 60004 s nákladem 2.760,- Kč (není plátcem DPH). Uvedená částka byla proplacena 

z fondu oprav.  
 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

 

 
Zapsal: Pavel Šimon ……………………………………. 


