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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 10/2016 

 
Datum:            26. 4. 2016 
Přítomni: Pavel Šimon, Alena Míková, Leoš Novotný  
Omluveni:   
Program: 

1. Smlouva s investorem (IMMORENT) stavby FBP 
2. Ověření dokumentace XXVII. členské schůze 
3. Námitky proti Usnesení XXVII. členské schůze 
4. Vyúčtování záloh za služby roku 2015 
5. Příprava občasníku MOLBYT č. 99 
6. Usnesení a zápis z XXVII. členské schůze 
7. Žádost družstevníka bytu 59412 
8. Oprava bodu č. 4 zápisu č. 08/2016 ze schůze členů představenstva  
9. Opravy a údržba objektu 

 
 

1. Představenstvo po předchozích dlouhodobých intenzivních jednáních s firmou IMMORENT (investor stavby 
FUTURAMA BUSSINES PARK, dále jen FBP) podepsalo „Smlouvu o xxxxxxxx některých xxxxxx týkajících se 
xxxxxxxxx xxxxxx FBP Praha 8 - Karlín“. V uvedené smlouvě je mimo jiné uvedeno, že firma IMMORENT xxxxxxxx 
xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx BD MOLBYT, dále xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 
xxx xxxxxxxx xxxxxx a především se v této smlouvě xxxxxxxxx xxxxxxxx BD MOLBYT xxxxxxxxx xx xxxx xxx 
xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xx xxx xx xxxxxx 
pravomocného kolaudačního souhlasu pro budovu B.) na xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, které byly xxxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při realizaci stavby.  
 

2. Ověřovatelé XXVII. členské schůze předali představenstvu dne 26.4.2016 dokumentaci.  
 

3. Představenstvo obdrželo námitky k bodu č.10 Usnesení XXVII. členské schůze a  v zákonné lhůtě vyhotoví 
odpověď.  

 
4. Představenstvo zajistilo prostřednictvím správní firmy REMA vyúčtování záloh za služby roku 2015. Každému 

družstevníkovi bylo vyúčtování dne 14. dubna 2016 vhozeno do jeho poštovní schránky. Nyní plyne doba pro 
podání případné reklamace, která končí 15.5.2016. Přeplatky budou po uplynutí této lhůty vyplaceny formou 
složenek typu B, nejpozději do 30.6.2016. Po vrácení nevyzvednutých složenek se začnou vyplácet přeplatky 
převodem na účet družstevníkům, kteří o to požádají. Nedoplatky mají splatnost do 30.6.2016..  
 

5. Představenstvo schválilo návrh bodů pro přípravu občasníku MOLBYT č. 99. 
  

6. Představenstvo schválilo, aby Usnesení a zápis z XXVII. členské schůze byly zveřejněny na webových stránkách BD 
MOLBYT. 

 
7. Družstevník bytu 59412 podal žádost prostřednictvím e-mailové korespondence pro zaslání Zprávy dle bodu č.8 

programu XXVII. členské schůze a pro zaslání zápisu z XXVII. členské schůze, oba dokumenty v elektronické 
podobě. Představenstvo žádosti vyhovělo a uvedené dokumenty zašle na e-mailovou adresu žadatele.  

 
8. Představenstvo dne 24.3.2016 zaslalo na účet Finančního úřadu pro Prahu 8 doplatek daně z příjmu právnických 

osob ve výši X Kč. Zálohy v celkové výši X Kč byly zaslány na účet FÚ P8 v průběhu roku 2015. 
 

9. Výměnu nefunkční termohlavice v kočárkárně domu 601 zajistí představenstvo svépomocí. Firma Sičák-
Vodoinstalatérství zajistila opravu protékající toalety a výměnu hlavních uzávěrů studené a teplé vody v domě 592 
v úklidové místnosti. Dne 23.4. proběhla oprava přízemních dveří výtahu  v domě 596. 

 
 

 

Jméno Podpis Poznámka 
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Leoš Novotný   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

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