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Zápis č. 05/2017 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
Datum:           09. 05. 2017 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Program: 

1. Usnesení Výroční XXVIII. členské schůze 
2. Distribuce vyúčtování záloh za služby 2016 
3. Rekonstrukce společných prostor domu - výmalba 
4. Převod družstevního podílu 59607 
5. Mimořádný úklid kontejnerového stání 
6. Opravy 

 
1. Výroční XXVIII. členská schůze: 

1. Bere na vědomí zprávu Mandátové komise 
2. Bere na vědomí Výroční zprávu představenstva o činnosti a hospodaření bytového družstva od XXVII. členské 

schůze do 25. dubna 2017.  
3. Schvaluje finanční odměnu představenstvu družstva jako celku pro rok 2017 ve výši X,- Kč. 
4. Schvaluje finanční odměnu Kontrolní komisi, jako celku, ve výši X,- Kč. 
5. Bere na vědomí převody družstevních podílů uskutečněných od XXVII. členské schůze do 25. dubna 2017.  
6. Bere na vědomí zprávu Kontrolní komise. 
7. Schvaluje roční účetní závěrku bytového družstva MOLBYT za rok 2016 a schvaluje zisk ve výši X Kč převést 

do fondu oprav pro rok 2017. 
8. Schvaluje rozpis fondů družstva pro rok 2018. 
9. Schvaluje Zprávu o uskutečněných opravách domů v majetku bytového družstva MOLBYT od XXVII. členské 

schůze a plán oprav pro rok 2017 a I. čtvrtletí roku 2018.  
10. Schvaluje pověřit představenstvo družstva k vypracování prohlášení vlastníka a schvaluje následné založení 

Společenství vlastníků jednotek za účelem převodu bytových jednotek ve vlastnictví bytového družstva 
MOLBYT do vlastnictví členů nově vzniklého společenství vlastníků jednotek 

V souvislosti s posledním bodem „Usnesení“ členové představenstva zahájili poptávkové řízení a oslovili 4 firmy 
zabývající se danou problematikou s žádostí o vypracování a předložení cenových nabídek. Jednalo se převážně o 
využití služeb advokátních kanceláří.  

 
2. Členové představenstva prostřednictvím zástupců domů distribuovalo do schránek resp. elektronickou poštou všem 

družstevníkům vyúčtování záloh za služby za rok 2016. Od data předání do 30-ti dnů mají členové možnost podat 
připomínky nebo případnou reklamaci u správní firmy REMA. 
 

3. Členové představenstva požádali firmu Robert DRTINA o předložení Smlouvy o dílo na realizaci výmalby společných 
prostor všech domů. Výběr firmy poptávkovým řízením proběhl v předchozích měsících a realizace díla proběhne 
dle rozpočtu, který schválili družstevníci na Výroční XXVIII. členské schůzi.   

 
4. 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 59607. 
 

5. Pan M.N. provedl mimořádný úklid kontejnerového stání s odvozem nekomunálního odpadu do sběrného dvora 
Prahy 8. Představenstvo jednomyslně odsouhlasilo odměnu ve výši X,- Kč hrubé mzdy. 

 
6. Firma MAŠEK – elektro opravila domovní komunikační zařízení k bytu 59411. Celkový náklad ve výši X,- Kč byl 

odečten z FO. Pan Leoš Novotný provedl bezplatnou opravu světel v domu 593 v 2.NP, v 3.NP a v 6.NP a v domu 
594 v 7.NP a v 8.NP.  

 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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