
STAVEBNI BYTOVE DRUZSTVO JESENIK
Se síd|eml 28. října Bgtlg,7gO 01 Jeseník, Ič: 00053571, DIČ: CZ00053571

tel. 584401111, fax 584401480
Zapsáno V obchodním rejstřiku Krajského soudu V ostravě, oddí| Dr XXu, vložka 146

SMERNICE
o stanovenÍ úše měsíčních záIoh na náklady spojené

se správou bytů, domů a pozemků
a ročním vyúčtovávání těchto záIoh do ýše 2o0,- Kč

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Jeseník na svém zasedání konaném dne
25. řfina 2007 stanovuje tuto

smerntcll
kterou se upravuje rozsah a způsob ročního rryúčtování měsíčních záloh na náklady spojené se
správou bytů, domů a pozemků (nájemné) v působnostl Stavebního bytového družstva Jeseník
(dále jen družstvo) od vyúčtování služeb za rok 2007 takto:

1. Vznik|é přeplatky na vyúčtování s|užeb do ýše 200,- Kč (sIoly: dvěstě Kč) budou
převedeny jako platby na účet fondu rezerv na opravy a údržbu domu jednotlivých
uživatelů.

2. Vzniklé nedop|atky na vyúčtování s|užeb do ýše 200,' Kč (slovy: dvěstě Kč) budou
zúčtovány z plateb na účet fondu rezeTv na opravy a údržbu domu jednotllvých uživatelů
jako náklady'

K tomuto kroku vede představenstvo snaha o úsporná opatření z důvodů neustá|e se zvyšujících
nák|adů za poštovní i bankovní s|užby,

Projednáno představensWem dne 23,Lo'2oo7 a schváleno shromážděním delegátů
dne 25. řijna 2oo7.



STAVEBNÍ BYToVÉ DRUŽswo JESENÍK
se síd|em: 28. října 891/9, 790 o1 Jeseník, tČ: 00053571, DIČ: CZ 00053571

tel. 584401111, fax 584401480
V obchodnínr Krajskeho soudu v

PRouÁDĚCÍ ,MĚRNIaE
k převodům družstevních bytů do vlastnicfuí čIenů

podte zákona č. 72/7994 sb. o vlastnÍcfuí bytů

oddíl Dr XXII. Vložka 146

Shromáždění de|egátů Stavebního bytového druŽstva Jeseník na svém zasedání dne 25'10'2007

v souladu se zákonem o Vlastnictví bvtť'l č. 7zl94 S. v platném znění ustanovuje ty'to zásady pro

převádění družstevních bytů do vlastnicwí členů:

1' Družstvo převede byt do Vlastnictví člena nájemce na základě ýzrry podané pod|e zákona

č. 42lrggž Sb. a zákona č' 72lI994éb ', a to v dohodnutém termínu.

z' stavóuní bytové družstvo :eseník pievod bytu do Vlastnictví člena však neuskuteční i přes ýzvu
k převodu áružstevního bytu podle zákona č.72lLgg4 Sb. o Vlastnictví by'tů, v pIatném znění, a to

z důvodu uzavření smlou',ry o úvěru s úvěrující bankou' smlouvy o zástavě nemovitosti

a následného čerpání peněžních prostředků na opravu bytového domu S byty Ve Vlastnictví

Stavebního bytového družstva, pokud nebudou spIněny následující podmínky:

a. Hlavní poámínkou pro uskuiečnění převodu bytu do osobního Vlastnictví člena je spIaceníjistiny

úvěru is úroky mimořádnou splátkou po předchozí dohodě s úvěrující bankou' když banka je

oprávněna za předčasné sp|acení Úvěru účtovat poplatek, jehož ýše a splatnost je podminěna

uzavřením dohody o mimořádné sp|átce s úvěrující bankou'
b. Pá provedení miÁořádné splátky jistiny úvěru i s úroky vztahující se k předmětnému bytu

žadatel předtoží družstvu poWrzení banky o provedeném finančním rryrovnání'

Poté Stavební bytové družswo Jeseník převede družstevní byt do VlastniďVí člena podle zákona č'

72l!gg4 sb. o vfistniďví bytů, v p|atném znění, jak je uvedeno V odstavci 1. této směrnice'

3. ayt v budově ve vlastniďvi, jříp. spoluvtastnicwí d*žswu jehož nájemcem je fyzická osoba _ člen

družstva, lze převést jen tomuto členu družstva.
4. Družstvo převede b}.t do Vlastnicrví na základě podaných žádostí iiěm členům _ nájemcům

družstevnrch bytů' u kteD7ch došlo ke Ýzniku práva nájmu převodem členských 
'práv 

a 
'povinností

nebo ýměnou bytu. Termín převodu by.tu do Vlastnicwí bude Stanoven na základě dohody mezi

družstvem a žadatelem '

5. Družstvo nehodlá vůči žádnému č|enu up|atňovat námitku promlčenl'

6. Pokud Stano\ry družstva upravují povinnost p|atit nájemne (ptnéni poskytovana s užíváním bytu)'

rozumí se tím u člena - utastnit u bytu povinnost ňradit nák|ady na správu a provoz domu vč'

nákladů na opralry, údržbu spo|ečných částí a zařízení domu.

7' piauá u pouinnosti čtena I vlasiníka při zabezpečování správy a proVoZU domu související

s vlastnictvím a spoluv|astnictvím spo|ečných prostor a zařízení domu jsou Upraveny smlouvou

á pi"""a' družstevního oytu (nebytovérrá prostorÚ) -do vlastnictví nájemce - člena bytového

družstva a sm]ouvou o zajišťování správy společných částí domu'

8. Před uzavřením smlouvy o převodu družstevního bytu (nebytového prostoru) do'vlastniďví člena,

je č|en povinen uhradit áružswu náklady, které Vzniknou V souvislosti s převodem bytu, a to Ve \^iši

stanovené představenstvem d ružstva'
g. V případě, že člen _ vlasiník svůj byt (nebytový prostor) pronajme, je.povjnen'V nájemní smlouvě_ 

zatezpečit plnění všech povinnoití uůii a'ú:.wu, které pro něho l^7plývají Ze Stanov''Ze smlouvy

o pr"uoju áružstevního bytu (nebytového prostoru) a ze sm]ouvy o sprave spo|ečných čá*ídomu.*

1o' V případě převodu vlastnictví, popř' při uzavření nájemní smlouvy, je člen - Vlastnlk povlnen

oZnámit tuto skutečnost neprodleně družstvu'
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předseda předStaVenstva


