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Zápis č. 12/2018 ze schůze představenstva BD MOLBYT  

 
Datum:           18. 12. 2018 
Přítomni: Ing. Pavel Stehlík, Pavel Šimon, Leoš Novotný 
Program: 
 

1. Převody BJ do vlastnictví členů 
2. občasník MOLBYT č. 106 
3. Přiznání daně z nemovitých věcí 
4. Převod finančních prostředků mezi bankovními účty BD MOLBYT 
5. Kontrola stavu BJ 59307 a 60004 
6. Smlouvy pro úklid  
7. Revize hromosvodu objektu Molákova 592-601 

 
 

1. Členové představenstva ve spolupráci s AK Mgr. Adriany Kvítkové dokončili proces převodů BJ do vlastnictví členů 
podle původního harmonogramu. V této souvislosti na základě předložení faktury a kontroly provedených prací AK 
Mgr. Adriany Kvítkové, členové představenstva jednomyslně odsouhlasili proplacení částky ve výši X,- Kč (není 
plátcem DPH).   
 

2. Členové představenstva jednomyslně schválili obsah občasníku MOLBYT č. 106 a zajistili jeho vyhotovení a 
distribuci. Dále zajistili jeho zveřejnění na webových stránkách BD MOLBYT.  

 
3. Členové představenstva zajistili podporu nebo případnou spolupráci s pracovníky Finančního úřadu pro Prahu 8, 

Trojská 13a, ve spojitosti s vyplňováním a  podáváním daňových přiznání nových vlastníků bytových jednotek SV 
Molákova 592-601. Daňové přiznání pro daň z nemovitých věcí je nezbytné podat do 31. ledna 2019.       

 
4. Členové představenstva jednomyslně odsouhlasili, aby byl uskutečněn nejpozději do konce roku 2018 převod 

finančních prostředků mezi oběma běžnými účty BD MOLBYT tak, aby na nově založeném účtu byly prostředky 
k pokrytí nákladů BD MOLBYT od roku 2019 včetně nákladů pro vyplacení základního členského vkladu 
družstevníkům, kteří ukončí členství v družstvu a pro náklady spojené s likvidací BD MOLBYT.  

 
5. V souvislosti s opakovanými stížnostmi nájemníků v domech 593 a 600 členové představenstva přistoupili 

k opakované kontrole bytových jednotek (BJ) 59307 a 60004 vzhledem k opakovanému porušování pravidel 
společného soužití v domu s ostatními nájemníky a to především z hygienických a požárních hledisek. Výsledek 
místního šetření podle zápisu z provedených kontrol byl u BJ 59307 uspokojivý, u BJ 60004 neuspokojivý.  

 
6. Členové představenstva jednomyslně odhlasovali přistoupení k uzavření nových smluv týkajících se provozu domu 

Molákova 592-601 především v souvislosti s úklidem pro rok 2019. Všechny smlouvy budou uzavřeny s náležitostmi 
SVJ a ve stejných intencích pro SVJ, jako tomu bylo pro BD.  

 
7. Na začátku prosince 2018 byla provedena revize hromosvodu objektu Molákova 592-601. Závady byly zjištěny v 

malém rozsahu a v nejbližších dnech bude přistoupeno k jejich odstranění.        
 

 

Jméno Podpis Poznámka 

Leoš Novotný   

Ing. Pavel Stehlík   

Pavel Šimon   

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