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Stavební bvtové družstvo Tešínan, éeský Tešín, nábreží Míru 1883/22b, psé 73701
Smernice C. 01/12

Zásady pro schvalování
prenechání družstevního bytu jeho nájemcem k užívání jiné osobe
S cílem vytvorit lepší podmínky k naplnení cI. 48 a cI. 54 Stanov SBD jsou prijímány dále uvedené organizacní
postupy.
•

f. Podnáiem bvtu
I) Prenechání neužívaného bytu ci jeho cásti do podnájmu jiné osobe v nepríbuzenském vztahu (tj. mimo
rodice, prarodice, deti, vnuky, sourozence) schvaluje družstvo SBD Tešfnan na základe žádosti clena
družstva v souladu s cI. 48), bod I) Stanov na dobu požadovanou clenem družstva a to vždy jen v prípade
prvního podnájmu nebo pri zmene podnájemníka.
2) V návaznosti na cI. 54) Stanov schválí SBD Tešínan v souladu s cI. 48) Stanov prenechání neužívaného
bytu do podnájmu jiné osobe v nepríbuzenském vztahu (tj. mimo rodice, prarodice, deti, vnuky,
sourozence) na základe žádosti žadatele pouze v prípadech, kdy clen družstva a nájemce družstevního
bytu jako duvod žádosti uvádí, že byt není ci nebude docasne využíván z duvodu:
zamestnání mimo Ceský Tešín, vc. s tím spojeného bydlení, neb ubytování,
docasný pobyt ci zamestnání v zahranicí,
studium nebo studijní pobyt mimo Ceský Tešin (vc. zahranicí),
dlouhodobý pobyt ve zdravotním ci jiném lécebném zarízení,
dlouhodobý pobyt ve vazební veznici,
- prestehování se docasne do bytu jiného rodinného príslušníka z duvodu nutné péce v nemoci ci stárí,
- prestehování se docasne do bytu družky, druha,
- clenská práva k družstevnímu bytu zdedila nezletilá osoba + prekážka prevodu clenských práv na
rodinného príslušníka pro jeho nezletilost.
3) Je v pravomoci bytového referenta požadovat v žádosti uvedené duvody doložit.
4) Uvedený mimorádný úkon správy SBD je zpoplatnen sazbou (príspevkem) v souladu se Sazebníkem za
úkony, provádené správou SBD Tešínan, schváleným SD 20.5.2008.
II. Všeobecná

ustanovení

I) Ve smyslu cI. 48, odst. 2) Stanov nemá podn~emce po skoncení podnájmu právo na náhradní podnájem.
2) K žádosti pred jejím schválením družstvem se vyjadruje výbor samosprávy v dome. Ten žádost doporucí
ci nikoliv a soucasne projedná se žadatelem jeho zodpovednost za dodržování všech povinností,
vyplývajících pro podnájemce i pro žadatele - clena družstva - ze Stanov, Domovního rádu apod.
3) Na základe žádosti, vc. uvedení duvodu dle ustanovení cI. I, bod 2), podané žadatelem a po schválení
predstavenstvem, je s žadatelem uzavrena Dohoda o prenechání bytu clenem družstva a nájemcem
k užívání jiné osobe (podnájem bytu dle cI. 54 Stanov SBD) - viz príloha.
4) Soucástí dohody je ustanovení o možnosti výpovedi této dohody s výpovední lhutou 1 kalendární mesíc
a to v prípade opakovaného, nebo závažného porušování Domovního rádu ze strany podnájemce a to
zpravidla dle požadavku samosprávy. Výpovední lhuta ciní 1 kalendární mesíc a pocíná prvním dnem
mesíce, následujícího po dorucení výpovedi.
5) O výsledku vyrízení žádosti o prenechání bytu do podnájmu jiné osobe v nepríbuzenském vztahu k clenu
družstva s dispozicními právy k bytu je informován družstvem písemne i výbor samosprávy v dome se
sdelením jména a príjmení podnájemce, poctu osob byt užívajících apod.
6) Je v pravomoci samospráv i jednotlivých clenu družstva upozornit správu SBD na porušování a
nedodržování Stanov SBD vc. uvedených Zásad ze strany jiných clenu SBD.
7) Pokud clen družstva a nájemce družstevního bytu prenechá byt k užívání jiné osobe v nepríbuzenském
vztahu bez souhlasu SBD Tešínan, bude SBD postupovat v souladu se Stanovami SBD tj.
a) vyzve nájemce provést takové dispozice s bytem, které umožnují Stanovy SBD,
b) v prípade, že nájemce nebude výzvu respektovat a porušuje Stanovy SBD nadále,
rozhodne predstavenstvo v souladu s clánkem 23) Stanov o vyloucení z družstva, prípadne
v souladu s § 711, odst. 2, písmo a) Obcanského zákoníku o výpovedi z nájmu.
8) Temito Zásadami se ruší dosud platné "Zásady pro schvalování prenechání družstevního bytu jeho nájemcem
k užívání jiné osobe", schválené predstavenstvem usnesením C. 76/2008.
9) Kontrolou dodržování techto Zásad a schvalováním prenechání družstevního bytu jeho nájemcem
k užívání jiné osobe poveruje predstavenstvo vedoucího organizace - predsedu SBD Tešínan.
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Stavební bytové družstvo Tešínan
ul. nábreží Míru 1883/22b
737 01 Ceský Tešín

Žádost o schválení uriložené dohody o urenechání družstevního bytu nebo ieho cásti do
uodnáimu dle ci. 48 Stanov SHD
Žadatel (é):
Jméno a príjmení:

.

Kontaktní adresa:

.

Te1.:

Žadatel

.

má clenská práva a je nájemcem

císlo bytu
Žadatel

, velikost

:

bytu:

, ulice

v Ceském Tešíne

žádá SBD, Tešínan o schválení dohody o prenechání tohoto družstevního bytu nebo jeho cásti do podnájmu

a to: (*zaškrtnout)
aj na dobu neurcitou
b) na dobu od

do

.

Níže uvedeným podpisem cestne prohlašuji a jako duvod nevyužívání svého bytu a duvod své žádosti uvádím:
(*zaškrtnout)
zamestnání mimo Ceský Tešín, vc. s tim spojené bydleni, neb ubytováni
docasný pobyt ci zamestnání v zahranicí
studium nebo studijní pobyt mimo Ceský Tešín (vc. zahranicí)
dlouhodobý pobyt ve zdravotním ci jiném lécebném zarízení
dlouhodobý pobyt ve vazební veznici
prestehování se docasne do bytu jiného rodinného príslušníka z duvodu nutné péce v nemoci ci stárí
prestehování se docasne do bytu družky, druha
clenská práva k družstevnímu bytu zdedila nezletilá osoba + prekážka prevodu clenských práv na
rodinného príslušníka pro jeho nezletilost
jiný duvod
.
Zpusob doložení výše uvedených duvodu
.
(Je v pravomoci bytového referenta požadovat konkrétní zpusob doložení v žádosti uvedených duvodu.)

Tento byt bude pronajímán podnájemci panu-paní:
.................................................................
jméno, príjmení podnájemce

, tel:

.

Žadatel bere na vedomi, že v prípade prodlouženi doby podnájmu a pri každé zmene podnájemce je nutné nové schváleni
SBD Tešinan. Schváleni podnájmu je zpoplatneno dle Sazebniku za mimorádné úkony správy družstva.

Podpis žadatele:

V Ceském TešÍne dne

.

Prohlášení podnájemce
Prohlašuji, že jsem byl seznámen s písemnou" Informací pro nového nájemce", jež se týká i podnájemního vztahu a kterou
jsem prevzal. Zejména jsem byl upozornen na skutecnost, že veškeré opravy a úpravy v byte v rozsahu dle vnitrodružstevní
smernice - Pravidla o opravách v byte z iniciativy bydlících, se nesmí provádet bez písemného povolení TÚ a to
v rozsahu dle Pravidel pro opravy v byte z iniciativy bydlících.

V Ceském Tešíne dne

Podpis podnájemce

.

Stanovisko samosprá
Samospráva informovala žadatele o povinnostech, vyplývajících pro žadatele ze Stanov SBD a Domovního rádu ve vztahu
k samospráve ajeho zodpovednosti zajejich dodržování i ze strany podnájemníka. Výše uvedenou žádost o schválení dohody
o prenechání družstevního bytu nebo jeho cásti do podnájmu dle ci. 48 Stanov SBD samospráva:
Doporucuje - nedoporucuje
(*nehodící se škrtnout)

V Ceském Tešíne dne

Za samosprávu:

.

3

Dohoda
o prenechání družstevního bytu nebo jeho cásti do podnájmu dle ci. 48
Stanov SBD
První úcastník dohody - (nájemce) a clen(ové) SBD Tešínan s clenskými právy
k družstevnímu bytu c
, velikost
, ulice
:
v CeskéDJ Tešíne
jméno a príjmení.
.
manžel/ka/
.

.

a

druhý úcastník dohody (podnájemce)
.,
V"
,
dosu d bytem:
Jmeno
a prlJmenl.
datum narození.
r.c
manžel/ka/
dosud bytem:
datum narození
r.c
pocet osob bydlících k bydlení v podnájmu celkem: ••••.........•.
další prísl. domácnosti:
........................................
...........................................
se d o hod I i,
že první úcastník dohody prenechá/jíl družstevní byt z duvodu prekážek jeho
uvedeno v žádosti, cást družstevního bytu
císlo
velikost
ulice

.
,
.
,
nar.:
nar.:
nar.:
užívání, takjakje
v

v Ceském Tešíne

do podnájmu dle ci. 48 Stanov SBD na dobu:
a) neurcitou od ...•...........................
b) urcitou

od

do

Žadatel stvrzuje, že byl zástupcem samosprávy domu seznámen s povinnostmi, vyplývajících
ze Stanov SBD (cI. 48) a Domovního rádu a jeho zodpovednosti za jejich dodržování i ze
strany podnájemníka.
Clenové SBD Tešínan (první úcastník dohody) odpovídají nadále družstvu za rádné plnení
povinností ve vztahu k pronajímanému bytu, y. placení poplatku zájeho užívání, rádný úklid
spolecných prostor v dome, dodržování domovního rádu apod.).
SBD Tešínan si vyhrazuje možnost výpovedi této dohody v prípade opakovaného, nebo
závažného porušování Domovního rádu ze strany podnájemce a to zpravidla dle požadavku
samosprávy. Výpovední lhuta ciní 1 kalendární mesíce a její pocátek je první den
kalendárního mesíce, následujícího po dorucení výpovedi.
Kontaktní adresa prvního úcastníka dohody (nájemce) po dobu trvání podnájmu

........................................................................................................
Podnájemce/ci/
nemá/jíl po uplynutí ci zániku této
dohody nárok na pridelení náhradního bytu ani náhradního ubytování.
V Ceském Tešíne dne

.

Podpisy žadatelu:
První úcastník dohody

.

Druhý úcastník dohody

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schváleno SBD Tešínan dne ....•........•..........
predseda

SHD (dle poverení predstavenstva)

