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Zápis č. 01/2017 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
 

Datum:            17. 01. 2017 

Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Hosté:              

Program: 
 

 
1. Vyhodnocení nabídek výmalby společných prostor 

2. Bakterie Legionella pneumophila 

3. Smlouvy - instalace optických kabelů 
4. Vyrovnání okapnicové dlažby 

5. Dohody o provedení práce pro rok 2017 
6. Převod družstevního podílu 59914 

7. Prominutí penále 

8. Opravy  
 

 
1. Představenstvo během předchozích dnů zúžilo výběr firem ucházejících se o výmalbu společných prostor domu ve 

vlastnictví BD MOLBYT na počet šest. Prostřednictvím bodového ohodnocení jednotlivých zadaných kritérií byla 

vybrána jako nejvhodnější firma Jiří Počárovský, která nabídla nejvýhodnější poměr ceny, kvality a provedení. 
Termín realizace je v případě schválení nákladů členskou schůzí naplánován na letní měsíce roku 2017. 

 
2. Na základě následného odběru na výskyt bakterie Legionella prostřednictvím Ekologické laboratoře PEAL s.r.o. se 

její centrální výskyt v objektu BD MOLBYT nepotvrdil. Opakovaný výsledek dvou vzorků potvrdil pouze lokální 
výskyt bakterie. V bytě jejího zjištění jsme přistoupili k sanaci a nájemníkovi doporučili přistoupit k častějšímu 

odběru vody. Náklad za uvedené odběry vzorků ve výši X Kč s DPH byl odečten z fondu oprav. 

 
3. Členové představenstva po předchozích jednáních přistoupili k podpisu smluv s firmou CENTRONET a.s. a firmou       

PLANET A a.s., které projevily zájem o instalaci optických kabelů za účelem zajištění možnosti konkurenčního 
prostředí stávající firmě UPC poskytující v objektu BD MOLBYT televizní, datové a telekomunikační služby. Náklady 

na instalaci optických kabelů jsou plně v režii uvedených firem. Termín instalace a nabídnutí poskytovaných služeb 

družstevníkům je předpokládán do 6. měsíců.   
 

4. Firma Pavel SERGIU provedla (10/2016) odstranění porostu a traviny okolo celého objektu BD MOLBYT u 
okapnicové dlažby umístěné v bezprostřední blízkosti domu. Práce byly provedeny včetně vyrovnání uvedené 

dlažby štěrkovým podsypem. Náklady v celkové výši X,- Kč (není plátcem DPH) byly odečteny z fondu oprav.  
 

5. Představenstvo zajistilo vytvoření nových dohod o provedení práce pro rok 2017 s pracovníky úklidu, se zástupci 

domů, v souvislosti se správou webových stránek a v souvislosti s pravidelnými provozními prohlídkami výtahů. 
 

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 59914.     

 

7. Členové představenstva odsouhlasili prominutí penále za pozdně zaplacené nájemné za rok 2016 těm 
družstevníkům, kteří po upozornění představenstvem dlužné nájemné ihned uhradili.  K opožděným platbám došlo 

např. z důvodů změny peněžního ústavu nebo neúmyslného nedostatku finančních prostředků na účtu 
družstevníka.                      

 

8. Při provádění pravidelných servisních prací na zařízení (Coopterm) oběhového čerpadla teplé vody byly zjištěny 
závady nedostatečné funkčnosti kulového uzávěru přívodu teplé vody do domu a nefunkčnost regulační armatury. 

Představenstvo obdrželo nabídku oprav v celkové výši X Kč s DPH a odsouhlasilo jejich provedení.  Svépomocí 
(Leoš Novotný) byla zajištěna oprava světla v 8.NP v domu 598, dále v 1.NP u schránek v domu 597. V domu 594 

zajistil opravu termostatické hlavice v prostorech kočárkárny a v témže domu provedl opravu světla ve 2.NP.    
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Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

 

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


