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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 13/2016 

 

Datum:            7. 6. 2016 
Přítomni: Alena Míková, Leoš Novotný, Pavel Šimon  

Omluveni:   

Program: 
1. Immorent – investor FBP 

2. Vyrozumění o změně zápisu ve Veřejném rejstříku 
3. Odpověď na dopis družstevníka bytu 59412 

4. Stížnost nájemníků domu 598 
5. Žádost družstevníka bytu 59710  

6. Dispoziční právo v Komerční bance 

7. Součinnost s Obvodním soudem pro Prahu 8 
8. Opravy  

 
1. Investor stavby Futurama Bussines Park, firma IMMORENT, na základě podepsané „Smlouvy o vyrovnání některých 

vztahů týkajících se realizace stavby FBP Praha 8 - Karlín“ s představenstvem BD Molbyt, splnila další závazek 

uvedený ve smlouvě a zaslala na účet družstva první polovinu příspěvku ve výši XXXXXX Kč.  Druhou část odešle, 
jak už jsme uvedli, do 15 dnů od vydání pravomocného kolaudačního souhlasu pro budovu dříve B nyní F.   

 
2. Prostřednictvím datové schránky představenstvo obdrželo vyrozumění o provedených změnách ve veřejném 

rejstříku, kterým předcházelo elektronické podání návrhu na změny na základě schválení nových členů 

představenstva a členů Kontrolní komise do uvedených funkcí.   
 

3. Družstevníkovi bytu 59412 byla prostřednictvím e-mailové pošty a zároveň vhozením do jeho poštovní schránky 
zaslána odpověď na dopis ze dne 2. 5. 2016.  

 
4. Družstevníci z domu 598 zaslali prostřednictvím e-mailové pošty představenstvu další stížnost na chování pana 

XXXXXX. Vzhledem k tomu, že se problémy s chováním pana XXXXXX datují již od roku 2008, poradí se 

představenstvo s možnostmi řešení této situace na SMBD, kde jsou odborníci zabývající se bytovou problematikou.    
 

5. Žádosti družstevníka 59710 o opětovné nahlédnutí do dokumentace XVII. členské schůze bylo vyhověno. Navržený 
a oboustranně schválený termín 7.6.2016 žadatelka nevyužila.   

 

6. Členové představenstva uskutečnili jednání se zástupcem Komerční banky v souvislosti se změnami dispozičních 
práv k účtům bytového družstva MOLBYT.  

 
7. Žádost o součinnost s Obvodním soudem pro Prahu 8 obdrželo představenstvo prostřednictvím datové schránky ve 

věci sdělení informací k bytu 59908. Vyhotovenou odpověď zaslali členové představenstva též prostřednictvím 
datové schránky.   

 

8. Firma STASKIV dokončila realizaci opravy rozbitých a uvolněných dlaždic u vstupů do domů. Faktura ve výši 
XXXXXX Kč (není plátcem DPH) byla uhrazena z fondu oprav. 

 
 

 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

 

 

Zapsal: Pavel Šimon ……………………………………. 


