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Vnit;řní lsměrnice č. 912078
§ita n oven í d ruriístel,n ě s p rii,yníc h pcl platkii

I.
lÚr,rrdní ustanc1l.ení

1. 'Iouto snLěrnicí jsou steLno,veny drttžsl.evně sprlivní p<lplatk1, za ,,,ýl<ony

správy druŽstva pro čleirry družstva sni!řujíci krealizauci jejir;h zánč:rů a
postup při j ej ich vybírání.

2:. ]?oplatky .isou _iednclrázrrvé a trlokryveri,i nák,]ady slpojenr5 s,vyi'iz<lviinírn
i,rdministrativních úl<onii směřujících trl vyří;zení individuelrríclr žádostí
jednotlivlich členů nebo ostatníclh osob,

II.

Základní porllatky při v2niku ,členství

1. Zápisné ji00.-Kč,
2. 1l,ákladní šlerrský vklad 500.-Kč,

II I.

Stanoven ippplatku n3 sprť|vu

Poplatek je stan,rven stejnou čá,st]<ou na byt 1í]0,-Kč

IV.
ťppbltt-i1-,fu ctec!1 čle n p tvi

1. Úkony pi'i pi'evodu čilenr;kéJro prrdílu b.ytu:
- nájemr:e byttr na osoby,příbulzné v řac|ě přírné 3000,-Kci
- nájemt:e bytu na clsoby, ,;izí 12000,-Kč
- nájern<:e garélže nil osrrby přítluzrré v řadě pllřínr<! 2000,-Kč
- náiem()e na p;aráže na osioby c;izí 3000,-Kč
- převocl drr,ržstevniho po,Cílu do osobrriho r,,]irsttricl.1,í 5000,-Kč
ploplatky platli pi'evodce rLetlo nabyvatel bytu pri'i podání oznánreni pi|el,odtr

clružstvu



1?.. Pronájm1,:
- pronájrny lr1,1ri ostatní 500i),-Kč
poplatek pla.tí illen __ ná.jiernce bytu při podání žádoslti

V.
poplatky spoiepLé s admini§!ratil,nínli ťikolry

[. vyhotovení l.:opie nebo clpislu z tllenskélt,] spiíjll:
- do poštu 2 A4 10,-K.č
- do po,štu 6 stran ,A4 30,-K-č
- do po,jtu 10 stran. 44 50,-K.č

2. Vyhotovt:ní potvrzetrí:
- pro přiznílní sociiálních <láve][ 0,-K:č
- ostatní úč,ely (půtčky, tr:lefon, elektlc,měr a,td.) 20,-K.č

3. Fovolení sta,,uebních úprav 1000,-K:č

z[. Foskytnrltí stanov družsl.va nečlenovi dnržstver :iO,-l(č

:'. Rozúčtol áni nákladii na služby při pře,,iodu družlstelrrrítro podílu me:zi
původního a nového uživatele 300,-Kči

I'oplatky platí žaďatel při předložlení žládosti ne,bo piÉed vydánitn požadovetnd,ho

dokunrentu.

,VI.

závěrečnií ustanovení

_[ . Představ()nstvo družlstva dne 29., 5. 201i3 pro!ednlelo a sr;hr,álil,o pře<JlclžerLí

této vnitř,ni směrrrice k projednárrí a schr,álení k slrrorná.ždéní deleglátůL.

:2,, 
'fato vnitřní lsměrnice o poF,latcích bylar r;chvárl.ena slrrornážděrrínr d,llegátů
ďne 26.6. 2C|18.

:l, 'fato vnit.řní lsměrnice je platná ode dne sichválenli
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