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Zápis č. 08/2017 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
 
Datum:           15. 08. 2017 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
 
 
Program: 

1. Uzavření SoD – firma Robert DRTINA 
2. Příprava vydání občasníku MOLBYT č. 103 
3. Dezinsekce v bytu 59713 
4. Převod družstevního podílu 59606 a 59621 
5. Sanace okapnicové dlažby 
6. Opravy 

 
 
 

1. Členové představenstva s firmou Robert DRTINA uzavřeli smlouvu o dílo, která obsahuje novou výmalbu 
společných prostor ve všech domech ve vlastnictví BD MOLBYT vyjma kočárkáren, výtahových portálů a prostor 
před sklípky v 1. NP. Cena díla byla stanovena dle podrobného položkového rozpisu na 426.112,21 Kč s DPH. 
Započetí prací bylo stanoveno dle harmonogramu na 28.8.2017 a v každém jednotlivém domu budou probíhat 
práce 7 kalendářních dní. 
   

2. Členové představenstva se dohodli na vydání občasníku MOLBYT č. 103 s uveřejněním dalších informací o činnosti 
BD MOLBYT od vydání čísla 102. Termín vydání byl stanoven do 31. srpna 2017.  

 
3. Na základě obdržené informace o výskytu lezoucího hmyzu představenstvo jednomyslně odsouhlasilo a zajistilo 

provedení dezinsekce v bytu 59713. Předpokládané náklady byly stanoveny na 1.300,- Kč s DPH.  
 

4. 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 59606 a 
59621. 

 
5. Členové představenstva jednomyslně odsouhlasili zadání díla na vyčištění okapnicových dlaždic od plevele chemickým 

postřikem a jeho odstranění okolo celého domu BD MOLBYT. Předpokládané náklady byly stanoveny na  4.000,- Kč bez 
DPH. 

   

6. Pan Leoš Novotný opravil svépomocí osvětlení v domu 593 v 6. NP, v 594 v 8. NP, v 598 ve 3. NP a v 601 v 8. NP.              
Členové představenstva zadali opravu domovního komunikátoru v domu 594 a 598.  

 
 
 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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