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Zápis č. 23/2016 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
Datum:            25. 10. 2016 
Přítomni: ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon 
Omluveni:       Leoš Novotný 
Hosté:             Alena Míková  
Program: 
 

1. Poptávka – výmalba společných prostor domu 
2. Povodňový plán 
3. Návrh smlouvy firmy CentroNet 
4. Stav elektroinstalace v domu 601 
5. Žádost o prodej prostor v technickém podlaží 
6. Převod družstevního podílu – 2 nové nájemní smlouvy 
7. Opravy  

 
 

1. Představenstvo prostřednictvím portálu o zadání poptávkového řízení na aaapoptavky.cz obdrželo přibližně 25 
nabídek cenové kalkulace na práce spojené s výmalbou veškerých společných prostor ve všech domech ve 
vlastnictví BD MOLBYT. Po vyhodnocení relevantních nabídek přistoupilo k oslovení 6-ti z nich, aby předložili 
podrobný cenový rozpočet včetně veškerých potřebných dokumentů o jejich způsobilosti tyto práce zrealizovat 
v plném rozsahu.  

 
2. Prostřednictvím správní firmy REMA představenstvo obdrželo „Potvrzení souladu povodňového plánu“, který 

podléhá každoročnímu schválení MČ Prahy 8. Náklady s tímto úkonem spojené X,- Kč bez DPH byly odečteny 
z provozního fondu.   

 
3. Během posledních 14 dnů jednalo představenstvo s firmou CentroNet ohledně záměru vytvořit konkurenční 

prostředí firmě UPC, která v domech BD MOLBYT poskytuje služby připojení TV, internetu a telefonní pevné linky. 
Firma CentroNet předložila nabídku s podmínkami instalace optických kabelů, kterou představenstvo zatím 
připomínkovalo. 

 
4. Představenstvo na základě revize elektroinstalace po havárii vody v domu 601/2 od 5.NP směrem do technického 

podlaží přistoupilo k znovu ověření stavu elektroinstalace, neboť revizní zpráva vykazovala některé další drobné 
opravy. Proto představenstvo oslovilo firmu pana Šindeláře, aby provedl případné kroky k nápravě stavu.    

 
5. Firma zabývající se hudební produkcí kontaktovala představenstvo s dotazem, zda nemá družstvo nějaký volný 

sklepní prostor ke koupi za účelem provozování nahrávacího studia. Představenstvo se jednomyslně shodlo na 
zamítnutí uvedené žádosti.   

 
6. Na základě obdržené smlouvy o převodu členského podílu stvrzené úředně ověřenými podpisy a zaplaceného 

poplatku podle platebního řádu BD MOLBYT, vyhotovilo představenstvo novou nájemní smlouvu k bytu 59712. 
Dále na základě předložení oddacího listu vyhotovilo představenstvo novou nájemní smlouvu k bytu 60017.  

 
7. Svépomocí (Leoš Novotný) byla zajištěna oprava světel ve společných prostorech domů 594 v 2.NP a 599 v 5.NP a 

6.NP. Dále pan Novotný zajistil seřízení nadměrně bouchajících vchodových dveří v domu 600. Náklady za opravy 
se rovnají nule.  

 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný omluven  

ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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