
Stavební bl,tové družstvo, Mlichova ',I3,295 01 MInichovo tl radiiště

zapLia_ns_v q[clrodním rejstřík,u veder(lrn Mě|jtskj;m soudem;l_Pr44;e ocldílDtče \{IIl, vl,irz_!g_4_E4

Vnitirní směrnic:,e či.(_b ,,í .20I0

Sta1lovení družistevně spríí,v!-r íc;h poplatků
l

úvodni ustanrrveni
1. Touto směl,nicíjsou sternoveny,družstevně správrri pr;rl;rtky za výkron,y sprálvy

družstva pro členy druž:stva snrěřujír:í l,i re;rlizaci jel.iiclrziirněrů a pc|stup při jejich
vybírání,

2. Poplatky js,ru jl=dnoráz,ové a pokryvají nák ady s;coje,l:,: s vyřizclváním administra-
tivních úkolrů smčiřujících k v,yli[79ní inrdivirluelníclli i:.;lr]cstíjednotIivý<:h i:;lenů ne-
bo ostatních os;ob, 

ll. ,:, l

Základní poplattky při vznik,rt čll:rirs;tvi
1. Zápisné í]C)il,- l(č
2, Základni člensk:ý vklad lliílij : Kč

Pclplatek je zaplac,en přli podání přihlášky zil členia.

lll

Stano,rrení poplatklu na s p!,.itJl"t

Poplatek je stancven strejnou částkou na byt 1B0,- Kč

Poplatkly při převo,drrch,č,let;;loll
1. A,dministral:ivni úkony při převr>du čienskýc;l" prá,u í} |",i]\/inrlosti:

- nájemcr> bytu na osoby přílruznér v řadi! přímé il 00Ci - Kč
- nálemct; bytu rra osoby ci;zí 6; 000,- Kč
- nájemcr: gerráiie na osoby;oříbu;:né, v řaclě přínné ,1 OCt(),- Kč
- nájemce gz:lrá)i,-e na osoby r:izí 2!.0Cl0,- Kč
poplatky platí 1:lře,,rodcel nebo nabyvatell bytrr při ]!,oci:,r,ii ,rznárnení převodu druž-
stvt"t.

1, Pronájnty:
- pronájnry bytů ostatní l]i 0C|0,- t(č

popiatek platí ;ler, - nájenrrce bytu při podiání ;:érdosl,i

I

l\ /lV-



V.
Poplatky spojelné s adminisl:rativrrírni itkrrny

1. V'yhotovení kopie nerbo opisu z i:lenského spisu:
- do počtu 2 stran A4 10 - Kč
- do počtu 6 stran A4 30 - Kč
- do počtu 10 s;tra,n A4 50,- Kč

l2. \'yhotovení prrtvr;zen í:

- pro přizntiní sociálníclh dável< 0,- K:č
* ostatní úťlely (pilrjčky, telefon, elektroměr atd.) 20,- Kč

,3. F'ovolení stavebnichr úprarv bytu rlj00,- Kč

13. F'oskytnutí sttlno,,l dnužstva nečlelnovi rlružstr,,a 50,- Kč
8. Flozúčtování rák adů na služby při přelvodu č;le>nsk,ic;ir práv a povinncrstí

nrezi původního a nrcvéh<r uživat,ele 200,- Kč/úkon

poplatky platí žadal,el při předložení žádosti nelrcl přecl ,vylláním požadovaného do-

kunrentu.

Vl,
záv,ěrečrrá usta n cveí] í

1. představenstvo družstva dne 26. 10.20'|() pro;t:dnialo a schválil,c předloŽeni
této vnitřrrí směrnice k proje<jnání a schv,álení l< s|nronráŽdění delegátťt"

2. Tato vniti'ní s;mčlrnice| o popli]tcích byla sc:tválená s;hrornážděnírrr delel3á1l.Ů

dne 25. 11. i|.010

3. Tato vniti,ní smtirnicelje platrrá odre dne sc;hválellnrí


