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Dohoda o převodu družstevního podílu SBD Těšíňan
Jméno a příjmení

Rodné příjmení

Rodné číslo

Číslo OP

Bytem

Rodné číslo

Číslo OP

Bytem

Dále jen převodce (družstevního podílu)
Jméno a příjmení

Rodné příjmení
Stav

Dále jen nabyvatel (družstevního podílu)
Rodinní příslušníci nabyvatele
Jméno a příjmení

Datum narození

Vztah k nabyvateli

Uzavřeli dnešního dne dle § 736 zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění a v souladu s čl. 17, 20 a 25 Stanov SBD
Těšíňan tuto
dohodu o převodu družstevního podílu k bytu / nebytovému prostoru SBD Těšíňan,
Český Těšín, nábřeží Míru 18823/22b, 737 01
I.
1) Doklady (*)
a) ………………………………......... ze dne………..………
b) ………………………………......... ze dne………..………
vymezují u převodce jeho členství v SBD Těšíňan a pronájem (družstevní podíl) k užívání bytu
č. … , velikost …… ,v domě č. p. ….………,
ul. ………………..………….. v Českém Těšíně.
2) Doklady (*)
a) ………………………………......... ze dne………..………
b) ………………………………......... ze dne………..………
vymezují u převodce právo užívat družstevní garáž č………xxx………., ul. ……………………… v
Českém Těšíně.
II.
1) Podle článku I, odst. 1) této dohody je převodce nájemcem bytu č. … , o velikosti ……, podlaží …,
s příslušenstvím (ano/ne):
Koupelna – ano
WC – ano
Balkon – ne
Lodžie – ano
Sklepní kóje – ano
K dané bytové jednotce náleží právo na užívání společných částí budovy.
2) Podle článku I, odst. 2) této dohody je převodce nájemcem garáže velikosti……xxx……………
III.
Převodce touto dohodou převádí na nabyvatele družstevní podíl, jak uvedeno v čl. II této dohody, vč. příslušenství,
s uvedenými právy na užívání společných částí budovy novému nabyvateli družstevního podílu a současně převádí na
nabyvatele právo k uzavření nájemních smluv k uvedeným prostorám s majitelem SBD Těšíňan. Převodce předává
nabyvateli povinnosti, jež k uvedeným předávaným prostorám vyplývají z obecně závazných předpisů, ze Stanov SBD
Těšíňan a z rozhodnutí orgánů SBD Těšíňan, jež se vztahují ke shora uvedeným právům.
Níže uvedeným podpisem nabyvatel tyto povinnosti přejímá.
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IV.
Za touto dohodou realizovaný převod družstevního podílu poskytuje jejich nabyvatel převodci a převodce přijímá
odměnu ve výši Kč………xxxx……….. Na zaplacení dohodnuté odměny za tento převod dle čl. III této dohody se
účastníci dohodli tak, že:
- sjednanou odměnu uhradil nabyvatel převodci prostřednictvím zprostředkovatele při podpisu této dohody (*),
- sjednanou odměnu uhradil nabyvatel převodci při podpisu této dohody bez prostřednictví zprostředkovatele (*).
Pozn. Čl. IV je vyplňován jen případě zprostředkování dohody dle zprostředkovatelské smlouvy s SBD Těšíňan nebo v případě požadavků účastníků
dohody.
Upozornění: Převodcem inkasovaná tržní cena za „postoupení dispozice k družstevnímu bytu“ podléhá dani z příjmu ve smyslu zákona 586/1992 Sb.
Zisk z převodu družstevního podílu je podle §4, odst. 1, písmeno r) zák. č. 586/1992 Sb. osvobozen od daně, jen pokud převodce tento byt užíval
minimálně pět let po nabytí svých členských práv k danému bytu. Bližší informace podá nejbližší Finanční úřad.

V.
Nabyvateli je znám současný technický stav bytu / nebytového prostoru, jež jsou předmětem převodu družstevního
podílu ve smyslu této dohody a v tomto stavu byt / nebytový prostor a uvedené další prostory přejímá.
VI.
V dohodě uvedené bytové i nebytové prostory přecházejí na nového nabyvatele družstevního podílu ke dni podpisu této
dohody bez dluhů na nájemném a zálohách na služby, obsažených v nájemní smlouvě dosavadním nájemcem a
převodcem, splatných ke dni …......................, jakož i bez dalších právních omezení.
Současně účastníci prohlašují, že si jsou vědomi skutečnosti, že práva a povinnosti související s vyúčtováním topné
sezony (tj. přeplatky/nedoplatky topné sezony) stejně jako ostatní práva a povinnosti související s převáděným
družstevním podílem přecházejí na nabyvatele. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním
podílem spojeny.
VII.
Ze strany dosavadního nájemce bytu a převodce je dle platné nájemní smlouvy s majitelem bytu SBD Těšíňan uhrazeno
nájemné, poplatky a zálohy na dodávku služeb do data…..……….
Nový nabyvatel se zavazuje uzavřít s majitelem bytu SBD Těšíňan novou nájemní smlouvu s platností od …………….
VIII.
Účastníci této dohody souhlasí, aby členský vklad ve výši ……………. Kč byl převeden na nabyvatele. Nabyvatel
družstevní podíl se všemi s ním spojenými právy a povinnostmi přijímá a zavazuje se dodržovat stanovy včetně dalších
vnitřních předpisů družstva.
Tento převod je:
bezúplatný;
úplatný
výše úplaty činí………………..…. Kč (*),
výši úplaty účastníci dohody neuvedli (*).
Převodce i nabyvatel prohlašují, že provedli vzájemné vypořádání a nemají vůči sobě žádné finanční nároky.
IX.
Na nabyvatele přejdou podpisem této dohody i všechna další práva a závazky, týkající se bytu / nebytového prostoru,
jakož i souvisejících nebytových (společných) prostor a zařízení v domě, k nimž převod družstevního podílu je
předmětem této smlouvy.
X.
Převodce prohlašuje, že si není vědom, že by bylo proti němu vedeno jakékoliv exekuční řízení a zároveň prohlašuje, že
jím převáděný družstevní podíl není zatížen právy třetích osob.
XI.
Účastníci této dohody prohlašují, že tato byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Dohodu si přečetli a
s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
……………………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………..
převodce

……………………………………………………
nabyvatel

V Českém Těšíně dne ………
Tuto dohodu o převodu družstevního podílu bere SBD Těšíňan na vědomí.
(*) nehodící se škrtnout
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