
Sta,vebni bYtové dnržstv,o Mrrich,ovo Hraclištii:. I\,Iáchova 2:,3,2.95; ()l Mniclrovo Hradiště
zaylsané v rrbchodn.m rejstříku ve;deném lvltěstskýrn soude,m v,P,razel o<tclíl Dr XCVIII,
vložka 484

Vnil.řni smilrnice č.: 1,/2006
pnavidla prro přidělo,vání nahroclile uvolněnjich bytů

l.

Tato vnitřní směmir:e uprravuje pcrstup předstilvenstva druižstva při přidělovárrí b},tů
uvcrlně.nýclr dosava<lními nájemci na zák]latlě z:ániku nájmr,r bltu z áůvoclu:

- ziinjikrr Členství v dŮsledkul prirvoínocnrjho vyloučeni združstva z clůvodu vzniku
dluiine částky vůči dru:žstv,u

- zlini.ku Členství v clŮsledku: prilvoínOcrrtího nařízeni výl<orru r,czhod1utí pc,stiženírn
ČlenLských Pt'áv a povinLrrostí z důl,orJu.rzniku dlužr,ré čásl.ky .vůči družsir,,rr,- zluriku člensťví v důsledku vydán1, exel,1učního pŤikazuk p,lsrtižení člerrsll.ých prá,'
a pc,vinností z důvodu vzniku dlužné částky vůči d.ružstvu,,

- v'iPovědi náimu druŽsl.evrrího bytil s pi'ivolenínr sc,udu z důvodu vzni]<u <llužné
člLstky vůči clružstvu.

Il.
Zál<ladní oc eněni rďružstevní j edtnotky

1. Ztík]Ladni poclmínkou prlo přidčllení uvr:]něné jednotky je oclkoupeni polrlrodávky
vá.znouci na této jiednotce.

2, Minimální nrrbídtriová cena, za kterou.je polrlediivkilnabízeuak prodeji, l;e rovná
hcrdnotě, za llterou by uL této jednotky byl realizrrvárr převo,í t'lenskÝcň prliv a
pcrvinností.

3. DalŠiími podrnínkami pro přidiileníuvo.|něné jectrrotky je pi'ecllložení přihlá"šky za
,šlt:na a složení 5C|0,-- K.č základníhcl č;lenského r,,klirdu.

III.
\ljrhláŠerní nabítlkového ilízení a způsob podávání rrabídek

1, 'V;lh.táŠení nabídkového Ťízení na přidillení uvolrrěného by,trr z:veřejní pře<lstavenstvo
rln:žstl,a fornrou inzercrl v místnín t,isku a na ve,řejné vývělsnli skříni,
'V),.h]lášení n abídkovéh o řízení mus;í rrtlsahovat t,yto informa,c,e, :

- l<do rnůže být účastníkem nabídkoveltLo řízení
- obec, ulici, číslo popisné a číslo nabíz:ené druiiste,vní jeclrrcltky
- druh a velikost nabízr:néjednotky
- místo, zPÍisl,cb a termín podárrí přitrllLšky k zaŤil:zeni do rLabí,lkového řízení.
l'ř:llrláŠky lze podat písemně doporučienou poštou, nebo pi'íIn<r na družstvu na adrese:
Í]tirvrlbrrí bytclvé družstvo, Máchor,,a 2':\,295 01 N4nichovcl ]Hiradiště. Ternrín pro
Pod|ání přihláŠky se stanoví 15 dní orl:zrzeřejněnl. vyhlášení nabídkového _ři,zení.
IlájemcŮnl, kteří se v dzrném termínu. prřihlásí do rratlídkov,éhcl řízení, bude zaslána
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výzva k Pocliní nabídky. \'ýzva se;zasjlá doportrčeně, nejrnťině 15 dní pilecl te1mlnem
r Lo:žnél p rohjt ídky nabíz:,ené j ednotk), rrr,,edeným,,r této v ý :zlr ě,

5. \ýz:va rnrusj obsahovat inftlrmace o podmínkác}:L nabídkclvého řízení:
- v'Yvolá,'ací cenu prodlávané pohJledávky vázn<,lllci k nabíulené jednotce
- výši,šli:nského podílrr a základního č] enského .vkladu

- Jaturn ir čas prohlídk,y drrržstevní jtedIrotky
- .mi,stcl a zpiisob podárrí nabídky, daturn a hodina, do kterťi lile nabídku podat
- rbsalr a. formu nabíde:k
- :upůsob vy.hodnocení nabídek
- ,latutn a mi,sto vyhod:nocení nabídr:k
- 'iné infirnlirce

6, Nabídlia podlaná podle odst. 5 tohclto č]ánku musí obsahcrvat:
- jmén,r, přijrnení a trvalé trydliště účastníka nalbídkového ří;r:ení (popřípadrš kontlaktní

ad,resiu, pok.ud je jiná než trvalé b),dtiště)
- lodnť: číslcl účastníka výběrového _říze;ní
- rrz:naťiení jerlnotk5,, které se nabídka |iká
- lralbíclkclvolJ cenu

7. Pisemrré nabidky se podávají v zalepených a neproškozenÝr;h obálkách. Obálka rrLusí
b;t rrznaiiena heslem ,,]]YT'Y" a adresou bytu, ltr|erého se rrabídkatýká, }labídky musí
blt ríOruČieny osobně nr:bo ,Coporuče:nrlu poštou rr termínu rrvedeném ve-uý:zvě na
ai.resu sírJla,Cružstva: §itavební bytové družstvo Mnichovo Flracliště, Máchova23i,
2r| 5 01 lVlni<;Irovo }Iradliště

8. DrruČelné nabídky bttdrru na obálc,e označeny pořadovým, ilíslem, datern a ]rodincru
.je ich přiietí tra družstvu a l.yto údaje budou zapsány do sroilnamu nabídel<. .Ie-li
nabídka clorutČena osobně, bude dorrrčiteli vystav,eno potr,,r:zení o jejím pi'ijetí.

9. U rrabírJek doručených v otrálkách:
- neizalrlp,eny,oh nebo pclškozených tak,ž:e lze jej ich obsah vyj-mout
- rteoz:LaČ:en'ý'ch předepsaný,m zpŮsobenn nebo ozlnačenýcJh clrLybně, v důsledku čehož
i ošílo k.iejich předčasnému otevřerrí

trurJe do, seznamu tato sliuterjnost zapsárLa a tyto rLabídky b,udc,u z výběr,crlého řízení
vy)'azleny.

I\/.
()t.evírání obálek, s nabíd|kami a hodnocení nabídelk

t]lel'íríi,ní obálek a hodnocení nabídek trrrovádí komise jmenovarrá předstllvenstvem
rÍrlŽstva (idá.le jen komise),,,, den, hodinu a na místě uvedenéln le výzvě ,k podání
nabí,Celi.
]?ř:dklaLdatele! odevzdar:Lých nabídek mají právo se osobně zrúilastnit otevírární c,bá]tek
ir ltor1nocení rrabídek. Svým podpil;e-m rLa prezeniiní listinii stllrdí svou íičast a zároveň
potvrdÍ, že byllr s výsledJkem nabídllo véb o řízeni rLa místě siezrlámen, písernn,é
,ryrozurnění se těmto účiastrríkům i'izeni jlžnezasílá.
](<lmise otevi,rrá obálky s nalbídkarrrri ,vzestupně pcldle pořadovéhtl čísla a korrtrclluje
riplnost poda.rných nabídlek. Nabídl<a, která nesplřruje ustanctvr:ní podle čl. ilI or1st. 6
1éto lsměrnice je z dalšího hodnocení vylazena.
po oter,řenitr<ilždé nabíclky r;dělí konrise přítomnLlim účastrríkiim nabídkorzélro i.izeni
jmérLo a adrr:,su účastníka a výši p,od,ane! nabídk.r a zda splřru'ie podmínky,podle
prrrv_idel.

Po p,řečtení r,šíech podarrých, nabídr:k vyhlásí konLise účastníka nabídkové:ho řízení,
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který rrrabídJt nejvyšší nabíilkovou cenu a ten se stává vítězenr nabídkovétrcl řízlení
s právtlm uz:ewřít nájenrní slmlouvtt c,nlíjmu tét<l jednotky.
V přípradě rc)vnocennýrlh nabídek, tr,ři stejné výši nabídnuté celkové cen,y, .hodnotí
kontisr: dále ,nabídky podle data a času podání rrabidky. Pcrklrd i zde dojil,; ke shcldě.
rclzlror;luje lr:,s.

Uča,striíkům. výběror,,é}to řízení, krlei'í se otevírá_ní obálek a hr:ldnocení nabí<lek
nr:zrírČi;Lstnili rrsobně, brrde :zasláno doporučeně písemné vyr,czumění o prťrtlěhrr a
v,is]ledku řiz:ení.
O otel'Írání obálek s nerbídl<ami a nlrs],edném průběhu nabídkové]ro řízenLí se
v'rhotovuje PÍsemný zápis, ve kterrém se uvádí obsalr všech trlředloženýc]r rrabide]k
a vý'sledkY jt:jich vyho,1nocení komisí. Tento protokol sch,valuje představenst.ro
druilstrla.

V.
Úhrarcla nabírlkc)vé ceny, a uza|Iření ná.jemní smlouvy

Vítč,z rrabídk,rvého říze:ni j<:vyzvitnk ú,hradě nzrbidnuté ceny,, zátrlisného,:ziíkltrdního
ČlenskrÍho v.klladu a člernského pod|íll,r r:lrr 3O kalelndářních dnťi, ode dne, kc11,otldriií
zptástut o výsledku nabjdkového řize:n-í. Pokud tak neučiní , z,í,rácí právo na. uzavření
nljemrrí smlrruvy.
UhriadrLr lze p,l6y{51bezhotclvostním p.řevodem z účtu nebo složerrírn hoto.vosti
neLúčel, družstva.
Za dlen úhra,cly se povaiiuje připsání člistky na účet družstvil
Níjemní smlouva bude s viitězem vj'běr:ového ř:izení uzavřena nejpozdějii do 30 dnů
ocle dn,e úhraríy.
V přÍpadě, ž<:by vítéznabí,fkového řizeni neuhradil částkurpodle odst. 1 toholo článku
ve stanoventjnr termínu,, nelbo z jirrélro důvodu clclstoupil od tlzavi'ení nájrlrrLní smlouvy,
nabídne konr jise převod družstevnlijr:dnotky dalšímu účastník,u nabídkovóho řizetú,
Pclstup se oprakuje, až d.o za,placení rrabídnuté ceny některýnr z účastníků rrabírlkcvého
ří;:erú a to v pořadí podle ctln nabídrrutjic|;.6n,,11iyými účasrtníky.
Nr:ní-ljidružsltevní jednotka přidělena v souladu s těmito pravidly žádnénlu z úLčastníků
nabídkrcvéhr> íizení musí předstar,,etrstvo družstv,a vyhlásit ntjdéle do 1 rnč,síce po dni,
ve kterrém zjistilo, že dt,ttžsl,evní jedrrotlia není p,odle praviclel přiclělena nclr,é
,nabídkrrvé řiiz:,eni. Nepodaří-li se ernjLl,rámci druh6h. nabí,lk.ovélto řízení i|ruž:stevní
ierlnotku při,clělit podle těchto pral,icleJl, rozhoduje o dalším způsobu iejíhcr přiclělení
př edserla pře,Cstavenstva.

vI.
ZávérečnLá ustanovení

-Představensfyo družstva pr<ljednalo a schválilo tuto vnitřní srněrnic,i dne: .25. 4.2006
'Ia,to vrritřní směmice jr: platná od: 25. t!,2006.

]§lp* ubni by,rová dru*sťtott

},fiiáe;houn ]i|3
, Mylicihnvil $,irildiiĚ,tÉl

, i. *. l \",,,

l.

2,

a
J.

4.

5,

6.

1.

2.

.Iitka 'lihorovská Irrantišek Spiť:ka


