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Zápis č. 10/2017 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

Datum: 10. 10. 2017 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Program: 

1. Prohlášení vlastníka včetně návrhu stanov pro budoucí SVJ 
2. Pojistná událost – fasáda domu – graffiti 
3. Povodňový plán 
4. Odpověď z MČ Praha 8 – Rezidence EXPO 
5. Přehled neplatičů 
6. Osvětlení před vchody do domů 
7. Opravy 

 
1. Členové představenstva obdrželi od AK Mgr. Adriany Kvítkové dokument „Prohlášení vlastníka nemovitosti“ 

k doplnění ze strany BD MOLBYT a dále návrh stanov pro budoucí SVJ MOLBYT k doplnění a zapracování 
připomínek ze strany členů představenstva BD MOLBYT. Oba dva dokumenty zaslali členové představenstva po 
doplnění obratem zpět AK k zapracování konkrétních záležitostí týkajících se přímo domu Molákova 592-601 pro 
vytvoření návrhu verze stanov SVJ před zasláním k připomínkování družstevníkům BD MOLBYT.    
 

2. Dne 23.9.2017 zatím neznámý pachatel poškodil malbou – graffiti fasádu domu BD MOLBYT a SVJ U Sluncové 612. 
Tento čin byl nahlášen Policii ČR a pojišťovně Kooperativa, u které je BD MOLBYT pojištěno. Členové 
představenstva jednomyslně odsouhlasili připojit se k trestnímu stíhaní neznámého pachatele. Proto bude 
v nejbližších dnech vypracován a odeslán dopis PČR související s touto věcí. Dále členové představenstva požádali 
firmu DRTINA o podrobný cenový rozpočet na odstranění uvedených graffiti.  

 
3. Představenstvo zajistilo na základě objednávky prostřednictvím správní firmy REMA od MČ Prahy 8 potvrzení 

souladu povodňového plánu pro další rok. Tento dokument je povinností každého subjektu aktualizovat jednou 
ročně dle skutečného stavu. 

 
4. Představenstvo obdrželo odpověď na dopis zaslaný starostovi MČ Prahy 8 s žádostí o přehodnocení 

kontejnerového stání nově umístěného v ulici Molákova, sloužící pro potřeby rezidence EXPO k vývozu směsného 
odpadu. Obsahem odpovědi bylo zamítavé stanovisko.  

 
5. Správní firma REMA vypracovala k 31.8.2017 přehled neplatičů BD MOLBYT. Na základě požadavku členů 

představenstva byli družstevníci prostřednictvím správní firmy písemně vyzváni k nápravě stavu věci. 
 

6. Vzhledem k tomu, že pilotní projekt v domu 598 po několika korekcích splnil očekávání, členové představenstva 
jednomyslně odsouhlasili instalaci venkovního osvětlení pro dalších 9 domů za účelem vylepšení viditelnosti 
v nočních hodinách venkovního schodiště, viditelnosti zvonků a vchodových dveří. V nejbližších dnech bude 
instalace provedena firmou MAŠEK. 

 
7. Na základě zjištění velmi přijatelné ceny, kterou nabízí internetové obchody, rozhodli členové představenstva o 

nákupu 2ks soumrakových spínačů z důvodu postupné výměny za poškozené. Náklady na obě ve výši X,- Kč s DPH 
byly odečteny z FO. Náklady na odstranění porostu z okapnicových dlaždic umístěných okolo celého domu byly 
vyčísleny na X,- s DPH a odečteny z FO. Firma SIČÁK zajistila výměnu poškozené vodovodní baterie v úklidové 
místnosti v domu 598 a zároveň provedla výměnu hlavních uzavíracích ventilů pro SV a TV. Firma MAŠEK zajistila 
opravu stálého nočního osvětlení ve společných prostorech domu 598 v 1. NP. 

 
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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