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

Zápis č. 08/2018 ze schůze představenstva BD MOLBYT

Datum:
Přítomni:
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

14. 08. 2018
Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný

Převody BJ v domu 593 a 594 do vlastnictví členů
Otevírání kontejnerových stání elektronicky
Dopisy pro notářství
Závěry k BJ 59307
Převod družstevního podílu 59511 a 59812
Opravy a údržba domu

1. Členové představenstva obdrželi žádosti o převod BJ do vlastnictví členů od družstevníků z domu 593/18 a 594/16.
Podle harmonogramu probíhají podpisy smluv a návrhů na vklad pro katastrální úřad.
2. Členové představenstva jednomyslně schválil nabídku od firmy LOCKSYSTEM na instalaci elektronického zařízení
pro otevírání kontejnerových stání čipy, které mají jednotliví družstevníci k dispozici pro otevírání domovních
vchodových dveří jednotlivých domů. Instalace bude provedena v průběhu měsíce září 2018.
3. Členové představenstva jednomyslně odsouhlasili obsahy dopisů pro jednotlivá notářství, která prostřednictvím
datové schránky požádala BD MOLBYT o součinnost řešení členství osob v družstvu. Dopisy byly odeslány.
4. Členové představenstva jednomyslně odsouhlasili návrh na vyloučení z BD MOLBYT člena BJ 59307 za opakovaně
hrubé porušování pravidel společného soužití v domu s ostatními nájemníky domu 593/18 a to především
z hygienických a požárních hledisek. Tento návrh bude přednesen na nejbližší členské schůzi BD MOLBYT.
5. Na základě obdržených smluv o převodu členského podílu stvrzených úředně ověřenými podpisy a zaplaceného
poplatku podle platebního řádu BD MOLBYT, vyhotovilo představenstvo nové nájemní smlouvy k bytu 59409 a
59812.
6. Členové představenstva zajistili opravy: Náklady na opravu schodišťových dlaždic před domem 598 činily 1.459,Kč s DPH. Oprava vchodových dveří v domu 594 byla provedena svépomocí. Seřízení několika dalších vchodových
dveří pro dokonalé dovírání bylo provedeno též svépomocí. Na přelomu srpna a září 2018 budou provedeny na
výtazích pravidelné povinné ODBORNÉ PROHLÍDKY firmou Ctibůrek-výtahy.

Jméno

Podpis

Poznámka

Leoš Novotný
Ing. Pavel Stehlík
Pavel Šimon

Zapsal: Pavel Šimon …………………………………….
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