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Zápis č. 26/2016 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
 
Datum:            20. 12. 2016 
Přítomni: ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Hosté:              
Program: 
 

1. Vydání občasníku MOLBYT č.101 
2. Bakterie Legionella pneumophila 
3. Servis zařízení COOPTERM 
4. Revize plynu v technickém podlaží domu 
5. Potvrzení bezdlužnosti 
6. Opravy  

 
 

 
1. Představenstvo vydalo a distribuovalo každému družstevníkovi BD MOLBYT do jeho schránky další z občasníků 

MOLBYT, tentokrát číslo 101/2016. Náklady na tisk ve výši X,- Kč s DPH byly odečteny z provozního fondu. 
 

2. Představenstvo zajistilo prostřednictvím Ekologické laboratoře PEAL s.r.o. odběr šesti vzorků vody na výskyt 
bakterie Legionella napříč spektru domu BD MOLBYT včetně odběru jednoho z nich v technickém podlaží. Výsledky 
těchto odběrů ze dne 24.11.2016 byly u dvou vzorků mírně nad hygienickým limitem, proto jsme přistoupili k 
opakovaní měření ve dvou bytech s tím, aby se vyloučil centrální výskyt této bakterie. Nájemníky těchto bytů jsme 
požádali o provedení sanace vodovodních kohoutků v jejich bytech. Opakované odběry prováděla uvedená firma 
dne 15.12.2016. Výsledky nám budou známy cca do 10 dnů. Náklad za prvních šest odběrů ve výši X,- Kč s DPH 
byl odečten z fondu oprav. 
 

3. Firma INMES dne 9.12.2016 provedla servis oběhového čerpadla COOPTERM a čištění jeho filtrace. Náklady ve výši 
X,- Kč s DPH byly odečteny z fondu oprav.  
 

4. Firma Hřebíček provedla dne 26.11.2016 v technickém podlaží objektu BD MOLBYT pravidelnou roční prohlídku 
odběrního plynového zařízení u kterého nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Náklady ve výši X,- Kč (není 
plátcem DPH) byly odečteny z provozního fondu. 

 
5. Družstevnici bytu 59203 bylo na její vlastní žádost vystaveno a předáno potvrzení o bezdlužnosti. Správní poplatek 

ve výši X,- Kč dle platebního řádu byl zaplacen bankovním převodem na účet BD MOLBYT. 
 

6. Svépomocí (Leoš Novotný) byla zajištěna oprava světla ve 2.NP domu 594 a v přízemí téhož domu nočního 
osvětlení. Dále provedl opravu v 6.NP v domu 596 výtahového osvětlení. V domu 595 v 2.NP bylo nutné vyměnit 
pohybový senzor. V domu 601 si vyžádala závada nočního osvětlení výměnu soumrakového spínače. V domu 600 
dále odstranil závadu obou světel ve společných prostorech v 8.NP. Náklad na zakoupení soumrakových spínačů ve 
výši X,- Kč (cena je uvedena včetně DPH) bude panu Novotnému proplacen a odečten z fondu oprav.   

 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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