
S     M  R N I C E  . 2/2007  
stanovující pravidla pro p id lení 

uvoln ného bytu v SBD Dob íš

ást I.
Definice uvoln ného bytu

1) Byt se stává uvoln ným po p edání nájemcem:
a) p evzetím pracovníkem kancelá e SBD, nebo
b) p evzetím zástupcem družstva ( lenové p edstavenstva, p ípadn  p edseda nebo len

výboru samosprávy), pov eným dle rozhodnutí p edstavenstva.

2) Byt se stává uvoln ným po p edání od soudního vykonavatele (exekutora) zástupc m
družstva.

3) O p evzetí bytu podle bodu 1) a 2) musí být po ízen zápis, který bude obsahovat:
a) celkový stav p ebíraného bytu;
b) zhodnocení úplnosti vybavení dle paspartu bytu; 
c) podpisy p edávajícího a p ebírajícího.

ást II.

Postup p i oslovení zájemc
1) P edseda p edstavenstva, p ípadn  pov ený pracovník kancelá e, na základ  rozhodnutí

edstavenstva, doporu eným dopisem, i jinou prokazatelnou formou: 
a) osloví leny SBD Dob íš 

a1) nejprve nebydlící leny SBD podle platného seznamu nebydlících len ; 
Mimoto m že p edstavenstvo p id lit byt lenu, jehož byt, který v družstvu užívá,
se stal neobyvatelným, a to do asn  do doby zjednání nápravy havarijního stavu. 

a2)  dále prost ednictvím výboru p íslušné samosprávy, na jehož návrh m že p id lit
uvoln ný byt lenu, který v témž družstevním dom  užívá byt již nevyhovující
jeho bytové pot eb , a uzav el-li len s družstvem písemnou dohodu, že dosud
užívaný byt družstvu vrátí.

b) nabídne uvoln ný byt zve ejn ním podmínek (výv skou nebo inzertní službou)
fyzickým osobám - len m ostatních samospráv i ne len m družstva;

c) poté nabídne prost ednictvím alespo  dvou realitních kancelá í tento byt ne len m
družstva - fyzickým osobám.

2) P edstavenstvo stanoví tyto podmínky:
a) minimální požadovanou ástku za byt, která bude v míst  a ase obvyklou;
b) zp sob projevení zájmu o uvoln ný byt – nap .: zape et ná obálka formátu A5,

ozna ená heslem “BYT“,
b1) dodaná osobn  do kancelá e SBD (kancelá  SBD vydá doklad o p evzetí obálky)
b2) zaslaná jako doporu ený dopis na adresu SBD Dob íš

c) lh tu  pro podání nabídek - vždy 30 kalendá ních dn  od odeslání doporu eného
dopisu nebo zve ejn ní, jímž byli len SBD, ob an i realitní kancelá  vyrozum ni;
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d) i podání nabídky je zájemce povinen složit na ú et SBD Dob íš ve stejné lh  
íslo ú tu a forma prokázání budou uvedeny v nabídce) finan ní jistinu ve výši

100.000,- K , která bude neúsp šným zájemc m vrácena. 

3) edstavenstvo na svém nejbližším jednání, vždy po datu stanoveném pro ukon ení
nabídek, rozhodne o p id lení bytu zájemci s nejvyšší nabídkou a o po adí dalších
zájemc  spl ujících zadané podmínky.

4) edstavenstvo prost ednictvím kancelá e SBD po ukon ení výb ru neprodlen  vyrozumí
všechny uchaze e o výsledku.

ást III.
Vklady – finan ní podmínky

Se lenem družstva-nabyvatelem bude uzav ena smlouva o uzav ení budoucí smlouvy 
o nájmu bytu s jednozna nou identifikací dohodnuté ástky, která m že obsahovat:

a) zápisné

b) základní lenský vklad podle  l. 14 Stanov SBD Dob íš 
c) další lenský vklad podle l. 15 Stanov 
d) úhradu za postoupení ( ásti) pohledávky  
e) poplatek za uzav ení smlouvy o poskytnutí práva k nájmu uvoln ného bytu 

(tento poplatek bude rozdílem nabízené ceny a úhrady za postoupení pohledávky)
f) další lenský vklad podle l.16 Stanov
g) poplatek za p id lení družstevního bytu
h) úhradu pohledávky družstva po p evzetí dluhu nebo p istoupení k závazku 
i) splacení z statku investi ního úv ru poskytnutého na výstavbu bytu. 

O uplatn ní jednotlivých úhrad dle bodu d) až i) rozhoduje p edstavenstvo.

ást IV.
edání bytu

Po prokazatelném zaplacení (p ípisem ástky na ú et SBD) smluvn  dohodnutých finan ních
prost edk len-nabyvatel obdrží :

a) nájemní smlouvu k p edm tnému bytu 

b) p edpis nájemného a  p edpis m sí ních pevných a zálohových plateb za pln ní
poskytovaná s užíváním bytu

c) po zápisu o fyzickém p edání bytu klí e od vstupních a vchodových dve í, 
klí e od p íslušenství bytu

ást V.
Zrušení p edpisu

Touto sm rnicí se ke dni vydání ruší „Pravidla pro p id lování byt  a nebytových

prostor“ platná od 1.1.2007.

V Dob íši dne 1.1.2008
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edseda p edstavenstva                                                          Místop edseda p edstavenstva

……………………………                                                          ……………………………
 Ing. Václav  K L Í M A                                                                     Stanislav  V A L T R
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