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ČSOB, pob. Ostrava 241686891/0300

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. oddíl
Dr,vložka 612
Bytové družstvo BÍLÝ DŮM
Mongolská 1474/44, 708 00 Ostrava - Poruba
Doručování Ing. Vít KODRLE, předseda družstva, Bytové družstvo BÍLÝ DŮM
Mongolská 1474/44, 708 00 Ostrava - Poruba, tel (00)420-596 964 027
Záznamník + fax (00)420-596 941 254 MOBIL (00)420-603 534 971

SAZEBNÍK POPLATKŮ ZA ÚKONY
Členská schůze družstva dne 3. 12. 2015 aktualizovala administrativní a finanční náročnost
úkonů a schválila jako závazné pro všechny nájemce a uživatele prostor v majetku družstva
výši poplatků takto:
1. Výměna bytu mezi členy (á každá zúčastněná strana)
2.

1.000,--Kč

Převod práv a povinností mezi členem a nečlenem družstva

•
v řadě přímé a dědictví
•
v ostatních případech mezi členy vlastního družstva
•
v ostatních případech mezi členem vlastního družstva a nečlenem
3. Výměna bytu nebo převod čl. práv a povinností cestou realitní kanceláře

500,--Kč
1.000,--Kč
6.000,--Kč
12.000,--Kč

4. Zrušení společného členství manželů dohodou
500,--Kč
5. Vystavení dokladu o členství v družstvu
200,--Kč
150,--Kč
6. Vystavení duplikátu nájemní smlouvy, výpočt. listu, jiného dokladu
7. Udělení pís. souhlasu k podnájmu bytu, části bytu, nebytového prostoru
1.000,--Kč
8. Vyhledání jakéhokoliv dokladu staršího 1 rok a jeho projednání (mimo potřeby čl. schůze,
jí volených orgánů a členů a zaměstnanců BD pro jejich práci)
80,--Kč
9. Proměření podlahové plochy 1 místnosti na žádost uživatele bytu
150,--Kč
•
oprávněné, neb zjištěn rozdíl v neprospěch uživatele
0,--Kč
800,--Kč
10. Tech. prohl. bytu na žádost uživatele se zápisem zjištěného stavu
11. Plombování vodoměru nebo jiného měřidla umístěného v bytě v případě poškození
plomby
800,--Kč
12. Litrová zkouška vodoměru nebo jiná zkouška měřidla umístěného v bytě
800,--Kč
•
oprávněné, neb zjištěn rozdíl v neprospěch uživatele
0,--Kč
13. Stanovisko ke změně užívání společných prostor
3.000,--Kč
14. Stanovisko k stavebním úpravám v bytě
1.500,--Kč
15. Upomínka k úhradě dlužné částky
150,--Kč
16. Změna ve výpočt. listě v předpisu záloh dle požadavku nájemce
150,--Kč
17. Kouření ve společných prostorách domu (vč. výtahů, vestibulu, sklepů aj.)
500,--Kč
18. 1. nedodržení stanovené lhůty pro dokončení rekonstrukce
1.500,--Kč
19. Opakované n-té nedodržení stanovené lhůty pro dokončení rekonstrukce n*1.500,--Kč
20. Zahájení rekonstrukce nebo podstatná změna rozsahu rekonstrukce bez písemného
souhlasu družstva
5.000,--Kč

