
 
MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592 – 601, Molákova 595, 186 00  Praha 8 - Karlín 

 
06/2017 - zápis ze schůze představenstva bytového družstva MOLBYT 

1/1 

Zápis č. 06/2017 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
Datum: 06. 06. 2017 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Program: 

1. Prohlášení vlastníka, založení SVJ a převod BJ do vlastnictví 
2. Přeplatky za služby 2016 
3. Smlouva o dílo – výmalba 
4. Odstávka teplé vody 
5. Převod družstevního podílu 59203 a 59221 
6. Požární prohlídka a revize hasicích přístrojů 
7. Opravy 

 
1. Členové představenstva přistoupili k vyhodnocení 4 nabídek, které se zúčastnily poptávkového řízení. Jednalo se o 

nabídky AK CČS Mgr. Josef Hrstka, Obyvatelé-Servis - Bytové spoluvlastnictví s.r.o. Martin Halík, AK Mgr. Adriana 
Kvítková a AK JUDr. Eva Ptáčková. Výběr proběhl dle ohodnocení několika zadaných kritérií jednotlivými členy 
představenstva známkami od nejvhodnější (1) do nejméně vhodné (5). Nejlépe ohodnocenou nabídkou s 
průměrem 1,33 se stala AK Mgr. Adriana Kvítková. Cena X tisíc Kč zahrnuje vypracování prohlášení vlastníka o 
rozdělení domu na bytové jednotky včetně stanov SVJ a návrhu na vklad do KN, vypracování smlouvy o převodu 
BJ, individuální úpravy smluv o převodu BJ a vypracování návrhu na vklad do KN. Dále vypracování návrhu na 
zápis SVJ do rejstříku SV včetně zajištění podání, individuální asistenci při uzavírání smluv o převodu BJ v sídle BD 
MOLBYT. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky za zahájení řízení vkladu vlastnického práva do KN (1 tisíc Kč / 
jeden vklad), poplatek za legalizaci – ověření pravosti podpisu na převodních smlouvách (30,- Kč / 1 podpis) a 
soudní poplatek za návrh na zápis vzniklého SVJ do rejstříku SVJ (6 tisíc Kč / vklad).  
 

2. Členové představenstva zaslali správní firmě REMA na vědomí žádosti všech družstevníků, kteří oficiální cestou 
požádali o převedení přeplatku záloh za služby 2016 bankovním převodem na jejich účet.   
 

3. Členové představenstva obdrželi návrh smlouvy o dílo od firmy Robert DRTINA na realizaci výmalby společných 
prostor všech domů. Vzhledem k tomu, že smlouva neobsahuje veškeré náležitosti včetně neexistence 
harmonogramu prací, přistoupí představenstvo k zaslání žádosti o doplnění. 

 
4. Na základě sdělení Pražské teplárenské a.s. o zastavení dodávek teplé vody oznámilo představenstvo 

prostřednictvím správní firmy REMA termín odstávky od 20.6.2017 do 22.6.2017 všem družstevníkům vyvěšením 
informace v jednotlivých domech. 

 
5. Na základě obdržených smluv o převodu členského podílu stvrzených úředně ověřenými podpisy a zaplaceného 

poplatku podle platebního řádu BD MOLBYT, vyhotovilo představenstvo novou nájemní smlouvu k bytům 59203 a 
59221. 

 
6. Firma FLAMI-STOP provedla na žádost představenstva pravidelnou požární prohlídku objektu BD MOLBYT 

(společných prostor) a pravidelnou revizi hasicích přístrojů ve společných prostorech domu, ve výtahových 
nástavbách (strojovny výtahů) a také v kanceláři představenstva s celkovými náklady X,- Kč s DPH. Částka byla 
odečtena z PF. 

 
7. Pražská energetika (PRE) na základě běžných kontrol elektroinstalace vyzvala BD MOLBYT k odstranění závad 

provozního charakteru v domu 601/2, které nejsou slučitelná s platnými normami. Jednalo se o připojení 
elektroměrných rozvaděčů s připojovacími podmínkami dle MM 501. Proto představenstvo oslovilo firmu JEZL, 
která má uzavřenou smlouvu s PRE na takovéto opravy, aby vážné závady odstranila. Cena byla stanovena na 
celkových X,- Kč bez DPH a byla odečtena z FO. 

 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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