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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 11/2016 

 
Datum:            10. 5. 2016 
Přítomni: Pavel Šimon, Alena Míková, Leoš Novotný  
Omluveni:   
Program: 

1. Čistění fasády domu – firma „Vysokotlakecisteni“ 
2. Pojistná událost v domu 601/2 
3. Žádost družstevníka bytu 59710 
4. Servis oken a dveří společných prostor 
5. Vydání občasníku MOLBYT č. 99 
6. Dohoda o provedení práce 
7. Žádost o umístění klimatizační jednotky 
8. Změna nájemníků 59420  
9. Opravy a údržba objektu 

 
 

1. Představenstvo, po předchozích jednáních s firmami, které vyhotovily cenové nabídky na čistění fasády domu, 
oslovilo další firmu „Vysokotlakecisteni“. Se zástupcem uvedené firmy, panem Perbeckým, vyjednalo předložení 
jejich cenové nabídky a realizaci vzorku na části fasády.   
 

2. Dne 5. května došlo při rekonstrukci bytu 60113 k havárii na ústředním topení. Horká voda vytékala proudem 
z otopné soustavy. Dutými panely (T08) zatekla do všech bytů od 4.NP až do technického podlaží. Proudem se 
valila nejen po chodbách domu, ale i šachtou, ve které jsou rozvody elektroinstalace. Družstevník z bytu 60113, 
který měl se stavební firmou TFP interier řádně sepsanou smlouvu s doložkou o pojištění pro případ poškození, 
okamžitě situaci řešil. Zástupce představenstva, ve spolupráci se správní firmou REMA, kontaktoval smluvní firmu 
PRE, která přijela a odpojila elektřinu v celém domě. Na základě objednávky BD MOLBYT byla z bezpečnostních 
důvodů zapojena druhý den ve 12 h. Garsoniéra 60110 ve 4.NP - přímo pod rekonstruovaným bytem a ve 3+1 v 
pravé sekci ve 3.NP 60106 - byly zapojené z důvodu vážného poškození až 9. 5. Zástupce pojišťovny sepsala se 
zástupcem představenstva protokol poškozených míst domu 601 dne 8. 5. 2016 s možností kombinace úhrady 
proplacení faktur a vyplacení finančních prostředků na jejich odstranění. U společných prostor jde zejména o 
úhradu nákladů spojených s odstraněním vodou zalitých jističů v rozvodových skříní a výmalbu. V některých 
případech se odlepuje i linoleum - nejvíce zasažené je přízemí s možností tvoření plísní a technické podlaží, kde 
prostory nemají možnost přímého odvětrávání. Pojišťovna UNIQA vede pojistnou událost BD MOLBYT pod č. X.  

 
3. Představenstvo obdrželo žádost družstevníka bytu 59710 o nahlédnutí do dokumentace XXVII. členské schůze. 

Žádosti bylo písemnou formou vyhověno a družstevník využil nabídnutý termín k nahlédnutí dne 10. 5. 2016.  
 

4. Představenstvo požádalo firmu POUSTECKÝ, která pro BD MOLBYT pracovala již v minulosti, o cenovou nabídku na 
seřízení uzávěrů oken a dveří (lodžie) umístěných ve společných prostorech domů Molákova 592-601. Zaslaná 
nabídka s předběžnou celkovou částkou ve výši X Kč tj. s cenou X Kč za jedno okno, byla představenstvem 
schválena.   
 

5. Představenstvo dne 10. 5. 2016 vydalo další občasník MOLBYT č. 99, který obsahuje především Usnesení XXVII. 
členské schůze a uzavření smlouvy s firmou IMMORENT. Občasník byl v tištěné podobě vhozen, prostřednictvím 
zástupců domů, každému družstevníkovi do schránky a v elektronické je umístěn na našich webových stránkách. 

 
6. Představenstvo uzavřelo dne 1. 5. 2016 dohodu o provedení práce s družstevníkem bytu 59501 na spravování 

webových stránek BD MOLBYT. Tato dohoda je uzavřena s čtvrtletním hrubým příjmem X Kč.  
 

7. Žádosti o umístění klimatizační jednotky na jižní stranu domu v bytu 59803 představenstvo prozatím nevyhovělo. 
Od družstevníka si vyžádalo podklady týkající se hlučnosti, typu a velikosti klimatizační jednotky.  

 
8. Družstevník bytu 59420 oznámil představenstvu změnu nájemníka uvedeného bytu a byl obeznámen o povinnosti 

zvýšit počet osob pro zálohy za služby na správní firmě REMA. 
 

9. Představenstvo zajistilo svépomocí montáž nové termohlavice v kočárkárně domu 598. Dále, opět svépomocí, 
odstranilo závadu na poklopu uzavírajícím vstup na střechu v domě 594. Při kontrole stavu okolí domu byla zjištěna 
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závada na jižní straně domu 596. U stěny tohoto domu se, po výměně potrubí PT v minulých letech, slehla zemina 
a tím vznikla prostupnost do domu, především pro hlodavce. Představenstvo zajistí opravu.  

 
 

 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

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