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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 15/2016 

 

Datum:            07. 07. 2016 
Přítomni: Alena Míková, Leoš Novotný, Pavel Šimon  

Omluveni:   

Program: 
1. Oznámení firmou Züblin 

2. Revize elektroinstalace v domě 601 
3. Výběr firmy na čistění fasády - odměny 

4. Nový zástupce domu 600 
5. Dodatky k DPP  

6. Mimořádný úklid kontejnerového stání 

7. Žádost o povolení zasklení lodžie  
8. Opravy  

 
 

1. Představenstvo se dohodlo se zástupci investora stavby FUTURAMA Business Park, že oznámení o kompletní 

rekonstrukci protilehlého chodníku v ulici Molákova, které bude probíhat v době od 8.7. – 6.8.2016, zajistí stavební 
společnost Züblin a to tak, že oznámení vyvěsí v každém domě.    

 
2. Firma JEZL, která opravovala následky havárie ze dne 5.5.2016 na rozvodech elektřiny v domě 601, zaslala revizi 

elektroinstalace po uskutečnění oprav v rámci této škodní události.   

 
3. Představenstvo navrhlo a schválilo jednorázovou odměnu ve výši XXXXXX Kč ing. Jordákovi a ing. Purnochovi za 

práce spojené s výběrem firmy na čistění fasády.  
 

4. Představenstvo se dohodlo s paní Andrlíkovou z domu 600, že bude vykonávat funkci zástupce domu 600 od 
1.srpna 2016. Představenstvo připraví návrh DPP.   

 

5. V souladu s odsouhlasenou výší finančních nákladů pro představenstvo družstva za provoz domů na rok 2016  byla 
uzavřena dohoda o provedení práce s členem představenstva panem Leošem Novotným. Dále byl uzavřen dodatek 

k DPP s panem Pavlem Šimonem a dodatek k DPP s paní Alenou Míkovou.  S paní Miroslavou Klecanovou byla  
dohoda o provedení práce ukončena.     

 

6. Za provedení mimořádného úklidu kontejnerového stání před domy 597-601 navrhlo a schválilo představenstvo pro 
pana Michala Novotného (599) odměnu ve výši XXXXXX Kč hrubé mzdy. 

 
7. Nájemník bytu 59721 požádal písemnou formou o povolení zasklení lodžie. Představenstvo žádost odsouhlasilo a 

předalo nájemníkovi písemný souhlas. 
 

8. Pan Leoš Novotný provedl opravy na těchto zařízeních: seřízení pantů u vchodových dveří do domu 596, seřízení 

zařízení BRANO na dveřích v domu 595, oprava světla v domu 601 a v domu 599 – 7.NP. Firma SOZA (pan 
Skalický ml.) opravila vložku ke kontejnerovému stání 597-601. 

 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

 
 

Zapsal: Pavel Šimon ……………………………………. 


