Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec

IČO 00038750

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zásady
pro stanovení jednorázových příspěvků za provádění úkonů Stavebního bytového družstva Prachatice
sídlo Husinec mimo úkony spojené s obvyklým užíváním družstevních bytů a nebytových prostor
(garáže).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stavební bytové družstvo Prachatice sídlo Husinec vydává pro stanovení jednorázových příspěvků za
provádění úkonů mimo úkony spojené s obvyklým užíváním družstevních bytů a nebytových prostor
(garáží) tyto zásady:
Na úhradu nákladů souvisejících s úkony vykonávanými z podnětu a v zájmu členů SBD Prachatice
mimo úkony spojené s obvyklým užíváním družstevních bytů a nebytových prostor (garáží) stanovuje
SBD Prachatice tyto jednorázové příspěvky:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

převod družstevního podílu nebo části družstevního podílu, dle § 599 – § 601,
§ 736 a § 738 zákona o obchodních korporacích a čl. 8,9 a 12 Stanov družstva
- mezi manželi nebo registrovanými partnery
- u osob příbuzných v řadě přímé
- mezi sourozenci
- mezi bývalými manželi
- u osob ostatních

100 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
6 000 Kč

žádost o výměnu družstevního bytu nebo nebytového prostoru
- mezi manželi nebo registrovanými partnery
- u osob příbuzných v řadě přímé
- mezi sourozenci
- mezi bývalými manželi
- u osob ostatních

100 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
6 000 Kč

žádost o výměnu družstevního bytu nebo nebytového prostoru v případě
neschválení výměny druhým pronajímatelem

1 000 Kč

žádost o souhlas s přenecháním družstevního bytu (části bytu) nebo nebytového
prostoru k dočasnému užívání jiné osobě (podnájmu)

1 500 Kč

žádost o souhlas s přenecháním družstevního bytu (části bytu) nebo nebytového
prostoru k dočasnému užívání jiné osobě (podnájmu), v případě, že dochází
k prodloužení doby podnájmu se stejným podnájemníkem

200 Kč

žádost o souhlas s dočasným ubytováním cizího státního příslušníka ve společné
domácnosti člena družstva

500 Kč

žádost o udělení souhlasu k provedení úprav v bytě nebo v nebytovém prostoru
po předání do užívání

500 Kč

žádost o souhlas s umístěním sídla podnikání na adrese družstevního bytu
(nebytového prostoru) podnikající fyzické osobě
vystavení kopie dokladu náležející členu družstva 1 strana

1

1 000 Kč
20 Kč
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10.

vystavení kopie z projektové dokumentace nebo výřez detailu 1 strana

100 Kč

11.

ověřování podpisu na listinách družstva za osobu

30 Kč

12.

zaslání upomínky k úhradě pohledávky (pro každého z manželů)

50 Kč

13.

porušení povinností člena družstva a nájemce bytu dle Stanov družstva a NOZ
pro každého z manželů:
- zaslání výzvy
- zaslání první výstrahy
- zaslání druhé výstrahy (urgence)
- zaslání vyloučení člena z družstva dle § 740 NOZ a čl. 24 Stanov

50 Kč
100 Kč
200 Kč
200 Kč

14.

prohlášení vlastníka za 1 jednotku

2 000 Kč

15.

správní poplatek za zpracování smlouvy o převodu do vlastnictví

3 000 Kč

16.

vystavení potvrzení o bezdlužnosti, o převodu do vlastnictví, opisu nájemní
smlouvy a potvrzení o stávajícím členství

17.

správní poplatek pro hotovostní platby na pokladně družstva
(předpis nájemného, vyúčtování služeb, úrok z prodlení)

100 Kč
50 Kč

Příspěvek se nevybírá:
1.

v případech, kdy je zjevné, že požadovaný úkon odporuje zákonům, stanovám, příp. jiným
předpisům, a tato skutečnost se žadateli sdělí, aniž by bylo nutné provést úkon v dané věci

2.

při zrušení členství před přidělením bytu (nebytového prostoru)
při zániku členství a při uvolnění a vrácení družstevního bytu (nebytového prostoru) zpět
družstvu.

Výše příspěvků je stanovena bez platné sazby DPH (21%)

Schváleno shromážděním delegátů dne 26. 5. 2017 dle usnesení s účinností od 1.7.2017.
Stávající směrnice z roku 1995 včetně všech dodatků je zrušena.
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