
Výzva k úhradě členských podílů 
10.2.2011 

 

 V souladu s usnesením ustavující členské schůze ze dne 2. 12. 2010 (viz bod 4 – přijetí 

závazku k členským vkladům) vyzýváme všechny členy Bytového družstva Sv. Čecha 99, 

aby provedli veškeré úkony vedoucí k úhradě dalšího členského vkladu, což je podíl na kupní 

ceně nemovitosti. Vzhledem k tomu, že představenstvo družstva již podniklo požadované 

kroky vedoucí ke koupi nemovitosti, je vhodné stanovit datum splatnosti dalšího členského 

vkladu do 31. 3. 2011.  

 V nejbližších dnech obdržíte "VÝZVU K ÚHRADĚ DALŠÍHO ČLENSKÉHO 

VKLADU", která vyjad řuje cenu za Váš byt bez navýšení za případné nezaplacené byty. Tuto 

sumu je potřeba uhradit do 31. 3. 2011 na konto Bytového družstva Sv. Čecha 99 Brno. Číslo 

účtu a variabilní symbol najdete ve "výzvě". 

Účastníci společného úvěru družstva vyplní závaznou přihlášku a odevzdají nejpozději           

do 28. 2. 2011 B. Bursákové (tel.739 084 666) 

 

Představenstvo Bytového družstva Sv. Čecha 99. 

 

Podrobnější informace naleznete na 2. straně tohoto dopisu 

 
Zde odstřihněte a odevzdejte! 
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ZÁVAZNÁ P ŘIHLÁŠKA KE SPOLE ČNÉMU ÚVĚRU 

Přihlašuji se závazně k účasti na společném úvěru družstva, o který bude žádáno za účelem 

koupě nemovitosti nacházející se na ulici Sv. Čecha a,b,c,d dle nabídky Bytového odboru 

Magistrátu města Brna pod č. j. MMB/0373969/2010 

 
Jméno: ………………………………………… Příjmení: ………………………………………….. 

Datum narození: ………………………………Trvalé bydliště:……………………………………. 

Telefon: ………………………………………. V Brně, dne: ……………………………………….. 

 

Podpis: ………………………………………… 



Bližší informace: 

 Jak vyplývá z předešlých reakcí členů družstva, všichni chtějí vědět, kolik lidí se privatizace  

nezúčastní, tzn. jaká bude neuhrazená část členských podílů, která se bude muset uhradit z 

jiných zdroj ů – např. budou osloveni členové družstva, kteří vyjádřili zájem spolupodílet se 

na úhradě této částky nebo bude družstvo řešit splacení nemovitosti úvěrem, popřípadě zvolit jinou 

variantu. 

 Věříme tedy, že všichni chápete důležitost těchto kroků a včasnou úhradou svého členského 

podílu přispějete k bezproblémovému postupu. 

 Pokud se stane, že peníze fyzicky nepřijdou na účet, je potřeba, aby člen družstva hodnověrně 

doložil, že učinil vše potřebné k tomuto úkonu. Členové, kteří neprovedou úhradu, budou opětovně 

vyzváni k zaplacení s prodloužením lhůty. Pokud ani poté nezaplatí, bude se postupovat dle Stanov 

družstva viz čl. 8 odst. 5 písm. a). 

 Všechny lhůty uvedené na 1. straně tohoto dopisu mají jediný cíl - zabezpečit dostatek 

finančních prostředků k tomu, aby se co nejdříve uskutečnil prodej domu do vlastnictví družstva a 

následně do osobního vlastníctví Vám....nájemníkům. Tzn. aby bylo možné uhradit kupní cenu 

domu způsobem "A" dle nabídky Bytového odboru Magistrátu města Brna před podpisem 

kupní smlouvy a za podmínek zvláštního režimu prodeje, tak jak bylo jednohlasně schváleno 

členskou schůzí dne 2. 12. 2010 

 V případě, že bychom čekali s výzvou na úhradu členských podílů až do doby, kdy nás 

vyzve Magistrát města Brna k úhradě kupní ceny domu, mohla by nastat situace, že se některým 

členům družstva nepodaří vyřídit úvěr a celý proces privatizace našeho domu se zbytečně posune, 

tudíž po celou dobu budeme platit nájem magistrátu místo toho, abychom si přispívali již do fondu 

oprav našeho družstva. 

 

 U nájemníků, kteří byt neodkoupí, budou bytové jednotky opraveny družstvem na náklady 

nájemníků, jelikož na opravy nebude poskytnuta podpora MMB. 

 

Pozn. Potřebné doklady od družstva pro bankovní instituce, u kterých si budete vyřizovat 

úvěry Vám na požádání vystaví paní B. Bursáková (tel.: 739 084 666), která Vám sdělí i 

podmínky společného úvěru. Výpis z obchodního rejstříku o existenci družstva získáte na 

kontaktním místě Czech POINT u České pošty.   

 

Představenstvo Bytového družstva Sv. Čecha 99. 

 

 


