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Zápis ze schůze představenstva BD MOLBYT č. 16/2016 

 

Datum:            19. 07. 2016 
Přítomni: Alena Míková, Leoš Novotný, Pavel Šimon  

Omluveni:   

Program: 
1. Závěsné držáky na kola pro dům 595 a 593 

2. Kontejnerová stání – další zabezpečení 
3. Vodafone – změna smlouvy internetového připojení 

4. Přímé inkaso plateb 
5. Potvrzení 59510  

6. Schodiště a zábradlí před vstupy do domů 

7. Fasáda domu – příprava SoD 
8. Opravy  

 
 

1. Představenstvo odsouhlasilo objednání dalších 12ti závěsných držáků  na kola  pro dům 595 a 593. V uvedených 

domech jsou pronajaté kočárkárny (dům 595 – klubovna, dům 593 – 2/3 kočárkárny tržně pronajaté) a tím 
omezené možnosti uložení kol a kočárků.  

 
2. Z důvodu zvýšených nákladů spojených s mimořádnými úklidy kontejnerových stání, které způsobují bezdomovci 

mladšího věku tím, že přelezou zeď a následně odpad z kontejnerů rozhází, vstoupilo představenstvo do 

předběžného jednání s firmou STASKIV. Předmětem jednání je jednoduché, avšak účinné zabezpečení instalací 
ostnatých drátů a tím znemožnění přelézání.  

  
3. Vodafone – dlouhodobé problémy se stávajícím připojením k internetu prostřednictvím USB o velikosti dat 4GB za 

měsíční sazbu ve výši XXX Kč řeší představenstvo změnou smlouvy.  Představenstvo odsouhlasilo nabídku, která 
umožňuje nákup nového USB za XXX Kč a snížení měsíční sazby na XXX Kč při navýšení dat na 10GB.  

 

4. Přímé inkaso – představenstvo rozhodlo změnit stávající způsob plateb převodem na zavedení přímého inkasa pro 
platby pro Pražskou Teplárenskou za teplo a teplou vodu, pro Pražskou energetiku za elektrickou energii 

spotřebovanou ve společných prostorech domů za osvětlení a výtahy, pro Magistrát hlavního města Prahy, která 
má smlouvu s f. IPODEC za odpad a pro Pražské kanalizace a vodovody za odebranou vodu. 

 

5. Byt 59510 – žádost o potvrzení o bezdlužnosti člena družstva představenstvo prověřilo a potvrzení vyhotovilo. 
 

6. Představenstvo požádalo firmu Staskiv o opravu a nátěr bočních stran schodišť do domů 592-601 a natření 
zábradlí. 

 
7. Čistění fasády –ve spolupráci s členy výběrové komise a konzultantem z oboru probíhají s vybranou firmou další 

jednání týkající se technických doplnění. Představenstvo požádá vítěznou firmu Vysokotlaké čistění Robert 

Perbecký o návrh Smlouvy o dílo. 
 

8. Výměnu zášlapu u vchodových dveří v domě 595 uskutečnil pan xxxxxxxxx. Paní xxxxxxx (59310) nahlásila závadu 
na topných tělesech v jejím bytě.  

. 

 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Alena Míková   

Pavel Šimon   

 
 

Zapsal: Pavel Šimon ……………………………………. 


