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Zápis č. 22/2016 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
Datum:            11. 10. 2016 
Přítomni: ing. Pavel Stehlík, Leoš Novotný, Pavel Šimon  
Hosté:             Alena Míková  
Program: 
 

1. Volba místopředsedy představenstva 
2. Příprava pro zápis do Veřejného rejstříku 
3. Poptávka – výmalba společných prostor domu 
4. 2. závazek investiční společnosti IMMORENT 
5. Odvzdušnění topné soustavy 
6. Balkóny – domy 598 a 599  
7. Opravy  

 
1. Dne 11. 10. 2016 proběhla na zasedání představenstva volba místopředsedy představenstva (viz. zápis č. 21/2016 

ze schůze představenstva družstva) z důvodu odstoupení paní Aleny Míkové z této funkce.    
 

2. Na základě změny členů v představenstvu družstva a volby nového místopředsedy zahájí jeho členové 
administrativní kroky vedoucí k změně jmen a zápisu do Veřejného rejstříku. 

 
3. Představenstvo se jednomyslně dohodlo, že na příští výroční členské schůzi předloží ke schválení rozpočet na práce 

spojené s výmalbou veškerých společných prostor ve všech domech ve vlastnictví BD MOLBYT. Proto nyní zahájí 
poptávkové řízení na uvedený záměr.  

 
4. K datu 06. 10. 2016 byl uhrazen na účet BD MOLBYT druhý závazek investiční společnosti IMMORENT podle 

„Smlouvy o vyrovnání některých vztahů týkajících se realizace stavby FBP Praha 8 - Karlín“ ve výši X,- Kč. Tento 
závazek byl podmíněn kolaudačním souhlasem poslední dostavěné budovy Futurama Bussines Park.  

 
5. Představenstvo ve všech domech na místě obvyklém vyvěsilo upozornění o zahájení topné sezóny s tím, aby 

všichni družstevníci otevřeli termostatické hlavice u topných těles, zjistili, zda jim hřeje celý radiátor a nájemníci 
v 8. NP průběžně odvzdušňovali topnou soustavu. 

 
6. Na dotaz družstevníka z bytu 59911 se představenstvo jednomyslně shodlo na následující odpovědi: 

Představenstvo je vždy nakloněno jakémukoliv zlepšení domu. Pokud si však nájemníci domu 598 a 599 chtějí 
přistavět na své vlastní náklady balkóny (navýšená celková hodnota domu bude mít přímý dopad na navýšení ceny 
bytů ve výše uvedených domech), je nutné, aby si zajistili všechna potřebná povolení a představenstvo jim nebude 
klást žádné překážky. Jedná se o souhlas všech družstevníků domů 598 a 599 a poté především souhlas nejvyššího 
orgánu družstva, kterým je členská schůze. Vykoupení pozemku od MČ P8, neboť na jižní straně BD MOLBYT 
nevlastní žádný z pozemků kromě pozemku zastavěného domem BD MOLBYT. Dále souhlas změny vzhledu domu 
autorů projektu sídliště INVALIDOVNA - autorská práva - arch. X a arch. X resp. od jejich potomků (v této 
souvislosti bych uvedl, že v minulých letech proběhl návrh k tomu, aby sídliště INVALIDOVNA mělo statut 
Skanzenu). Dále je samozřejmostí stavební povolení včetně povolení statika o zásahu do nosné konstrukce domu.  

 
7. Firmě STASKIV byla proplacena za opravy odlepených schodových dlaždic v domech 595 a 596 a za připevnění 

dalších držáků na kola v domu 595 celková částka X,- Kč hrubého. Náklady za opravy budou hrazeny z fondu 
oprav.  

 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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