
Sazebník pop1atků a plateb Stavebního b1'tového druŽs{va Jesenik

1.Poplátek za správu pro nájenrce družstevníky za lr1't . ' . . . . . . . . . . . . . ' . . . . .. . . . . . . . ..I 80.- Kč/nrěs.
Poplatek za správu pr'o nájemce družstevníka za garáž '.'..'. 46.- Kč/měs.

2. Poplateli za správu pro vlastníl<y _ člen1'za br't '''...'....''..180.-Kč/b1't/měs
Poplatel< za správu pro nájenrce druž.stevníka za garáž ..'..' {6'- KčÁněs.

3. Poplatelr za správu pro vlastníli.1 _ nečlen}'za byt 2l8.- Kč/nrěs
včetně Dl'H

Poplatek za správu pro vlastníIg_ _ nečleny za garáŽ '....,.. 56.- I(čiměs

4. Popl'ltck za s1trár,u clrononrický (osoby bytllící bcz pI'ávního níroku ) '..'..'.' ]00'- Kč/ntčs

"i'.

5,

Schvá]eni dohody o výnrěně b1'trr ( drrrŽstevni b1.t za by't v.jiném r'lastnictví ) ... ... ... ....7 000'- Kč
platba.;e spiatná pro ŽadateJe o výn'rěnu

6.

Schváicnídohody o výLněně b1'tu ( dlLrŽstevní b-"-t za clružstevrlí bý ) ''...'.'''..'.'''.''.3 500.- Kč
platba.je splatná pro kaŽdélro čIena družstva. irčasuríka dohodv o výněrrě

Převod Člcnskýclr prár'a povinnr:stí spojených s č]enstYín v dt'uŽstvu :

Byt na osoby blizké ( osob1'v řaclě přímé. sollIoZeDec a nlanŽcl )..".....'....''.........'.'..500._ Kč
B}t lra osÍatniosoby ''' '''....... .8 000'- Kč
GaLáŽ na osob1'blízké ( osobyr,řadě piírrré. sotlťozencQ a tnanŽcl ) ' .' . .. ...... '.'] 000._ Kč
Gar'áž tra ostatní osoby '.''.'......'' ''... '..''''..' '''ó 000'' Kč
platby jsou splatné pro převodce a naby'latele společně a rlerozdílně

8.

Podání Žridosti o soulr]as dr'rtŽstva k přenechání dt'ttŽstevního bvtLr nebo jeho ěásti do podnájrnLr na

nlax. l loli '..2 000._ Kč
PLocl]oLrŽenícloby podná.jrrru o i rok ( pro stejnélicr podnájemníka ) ' '. ' . . ' . . . . . . . . ' ' . . . .. ' ' 1 500'- Kč
l'otlání tlodatečné žátlosti o př'encchání rIružstevniIro bytu do podníjmu .'''..,,'...7 000.- Kč

9,

Podlilrí Žác]ostr o sotthlirs clrLtŽstr'a se slottčcIlítrr tlebo t'ozdč]ením bYtu .''...'...''''''''.l0 000'- Kč

10,

Porlání Žáclosti o souhlas drLtŽstva

l]h)stl\IL. \ clornČ''''..''''''''''''''
ke změně dis1lozic c1ruŽstevnílto b1tu nebo pronajatého společného

l 000.- Kč

IL
Plalbrr na polrladně ( poplatkťr soirvisejícícJr se správou clorr'ru a by'tu )... 20._ l(č

12.
l)]atbaZa pievod tJruŽstevního b}tr: do vlastnictví člena...','.''...' 5345'-Kč



13. Poplatelr za lropii nájenrní smlcluvY ze spisu .....'''..' ..'....200'- Kč

14' Poplatckza lropii ostatních dolrun1entů ze spisu (nrimo níjentní srnlouvy) ...30'-Kč/strana

15' l(opÍrování r\4 . ' ' '.... .. ..... '. .''3'- Kč /strana

Kopírování A3'''....''-...-.'.. .'................5'' Kč /strana

16' Poplatck za scpsání dolrodv o splátkích 300.- Kč

17. Po|)latck o sc;rsání tlruhé a další tlohr;dy o splátkách ...'.'500.- Kč

l8' Poplatek za por'olcní s unrístčnínr sÍtlla l'irntr'I'o.......'..'.,.'.' 3500._ Kč
Poplate}i z-a umÍstění siclla Fo zapsané v oR ..........'.'... 2500._ Kč
Poplrrtck za provozovátlí žir'rrostenskó činnosti r' bvtě ......................... 150'_ Kč /nrčs

l9. Pt-rplateli za v1'dání potr'rzcní na vlasttrí ž:ítlost .,..... '.. , . ' 200._ Kč

20.

PopJatek za orJeslárri uporrlírrJ<1''doporLičenýdopis..'...''''.... '.-..200'- Kč

21.
Poplatek za odesl1rni výstrah-"- llcbo r1'loLrčcní_do r'lastních rukort '..'.''..'''''''..'''.'-200'- Kč

22.

Adnr in istratir'ní pi-llce nad :'ánec splái;' '.'..''.''200.- l(č /lrod

23. Poplltel< za rozúčtor'ání spoti'eby cncrgií ( měřiče TP a vodonrěrv) . '.......'''...35'- Kč/kus

24. Poplrrteli za vyúčtování služeb pro t|vtt a yíce užir'atelů na 1 byt .........'...'.'.. +'{00._ Kč/ za

l<ažrléh o

25. l(opic cnerge{ickélro pt'ůl<irzrr "-"'"""'"''200'- Kč
+ náklady na ověř'ení dlc rozsahu 1požádavku žadatele

26. V1'ďáni žátlosti tr por'olení star'ebnÍch úprav v bytě "'"'"""'300'- Kč

2'7 ' Zprneovziltí podl{l1(lů pro v1,'ř.ízcní slátní rIotace I'anel či Zelenír úsporánr'.'..6 000.- Kč

28. Zajišrční výllěrrrvého ř'ízcni '"""""'""'10 000'_ Kč

?9. Dtrrlatečné povolení stavcbníclr úprar'v bv1ě až ''""""'"""""''"""'"'"25 000'- Kč

30. Technická pomoc při r'ýnrčně rrrtliátoI'u r'bltě nrinto topné obrlobí """'"'"""200'_ Kč

31. Výnrěna radiátoru v topnélrr období _ tcch. ponoc, lroordinace ""'"'""'"""2 000'- Kč
+ nírklritly př'i vypuštění topllého sYstému ( např. spotřeba vody )

Po]ttrd se lt nčktc'rých úkonťr v1,žadrrjíclle planrýclr pr'ávníclr předpisťr rozlroclnLttí nebo po\'oleníjin'v'ch

orgiinťl. hraclí rráklad1's rín spo.iené Žadatel ZvláŠt''

Tento sazebnik byJ schválen s lrr'orrráŽd ěn inl delegátťr Stavebrrílro b}'tovóho dr'LrŽstr'a.Ieseník clne

l.12.20I6 S platností od 1' 1 .201 7.


