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Zápis č. 06/2018 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
 
Datum:           19. 06. 2018 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Program: 
 
 

1. Zahájení převodů BJ do vlastnictví členů 
2. Poptávková řízení 
3. CentroNet – instalace zařízení na domu 594 
4. Konzultační hodiny  
5. Odpovědi na dopisy týkající se Prohlášení vlastníka  
6. Pražská teplárenská a.s. 
7. Žádosti o povolení rekonstrukce BJ 
8. Opravy a údržba domu  

 
 

1. Členové představenstva zveřejnili na webových stránkách BD MOLBYT informace a dokumenty týkající se způsobu 
převodů bytových jednotek do vlastnictví členů. Členové představenstva jednomyslně odsouhlasili zasílání 
podrobných informací a dokumentů týkajících se jednotlivých družstevníků prostřednictvím e-mailové pošty a 
zároveň vhozením do jejich poštovních schránek.  
 

2. Členové představenstva zahájili poptávková řízení cenových nabídek u několika firem v souvislosti s výměnou 
podlahových krytin ve společných prostorech domu, výmalbě společných prostor kočárkáren, výměnou domovních 
telefonů + zvonových tabel a výměny vodoměrů SV a TUV. 

 
3. Na základě podepsané smlouvy s firmou CentroNet bylo nainstalováno zařízení pro šíření datových a 

telekomunikačních služeb na výtahovou nástavbu v domu 594. Představenstvo dále vyjednává s uvedenou firmou 
finanční podmínky dodatku smlouvy o dalším možném rozšíření těchto služeb.  

 
4. Členové představenstva jednomyslně schválili změnu doby konzultačních hodin na každé liché úterý od 18,00h do 

19,00h.  
 

5. Členové představenstva jednomyslně odsouhlasili obsahy dopisů pro družstevníky, kteří si vyžádali vyjádření 
k Prohlášení vlastníka. Dopisy byly odeslány.  

 
6. Pražská teplárenská a.s. oznámila, že letní dodávka teplé vody pro celý dům BD MOLBYT bude bez přerušení. 

 
7. Členové představenstva jednomyslně schválili žádosti o povolení rekonstrukce BJ podané družstevníky 59321 a 

60021. 
 

8. Členové představenstva zajistili opravy: Pan Leoš Novotný opravil vstupní dveře do domů tak, aby u nich 
nedocházelo k hlučnému uzavírání.  

 
   
 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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