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Zápis č. 03/2017 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
Datum:           14. 03. 2017 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Hosté:              
Program: 
 

1. Konání Výroční XXVIII. členské schůze 
2. Příprava vydání občasníku MOLBYT č. 102 
3. DPPO 2016 
4. Převody družstevních podílů 59303, 59714 a 59810 
5. Opravy  

 
 

1. Členové představenstva navrhli a jednomyslně schválili postup přípravy konání Výroční XXVIII. členské schůze 
včetně jejího ozvučení. Termín byl stanoven na 25. dubna 2017. Pronájem prostor byl určen ve školní jídelně ZŠ 
Petra Strozziho na dobu 3 hodin.  
 
 

2. Představenstvo se dohodlo na vydání občasníku MOLBYT č. 102 s uveřejněním dalších informací o činnosti BD 
MOLBYT od vydání čísla 101. Termín vydání byl stanoven do 10. dubna 2017 s tím, že v něm bude uveřejněn také 
program Výroční XXVIII. členské schůze. Důvodem je, aby družstevníci měli možnost podat před konáním schůze 
připomínky k případnému zapracování jejich návrhů.   

 
 
3. Mgr. Černý, účetní ze správní firmy REMA, předložil členům představenstva veškeré dokumenty týkající se účetní 

závěrky za rok 2016 a přiznání daně z příjmu právnické osoby za rok 2016.  
 

 
4. Na základě obdržených převodních smluv členského podílu, ve všech případech s úředně ověřenými podpisy 

zúčastněných stran a zaplacených poplatků dle platebního řádu BD MOLBYT vyhotovilo představenstvo nové 
nájemní smlouvy k bytům 59303, 59714 a 59810.   

 
 

5. Díky vandalismu ve výtahu v domu 599, kde neznámý pachatel poničil komunikativní zařízení, byla firmou Ctibůrek 
výtahy provedena jeho oprava. Celkové náklady byly ve výši X,- Kč s DPH a odečteny z FO. Firmě SOZA-
zámečnický servis byla proplacena faktura za havarijní opravu vložky FAB u kontejnerového stání domů 597-601 
v celkové výši X,- Kč s DPH a odečtena z FO.  Firma Petr Holánek – sanita topení provedl výměnu šroubení u 
ventilů v bytu 59301 a dále provedl přetěsnění zpátečky radiátoru v bytu 60105 s celkovými náklady X,- Kč (není 
plátcem DPH), které byly odečteny z FO.  

 
 
 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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