Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, Blansko
A.Poplatky schválené shromážděním delegátů
Základ
Kč
1. Zápisné
2. Výměna bytu či garáže /za každý objekt/
3. Převod členských práv a povinností:
3.1. mezi manžely - vznik společného členství
manželů
3.2. na příbuzné v řadě přímé
3.3. v ostatních případech
(platí převádějící, ručí nabyvatel)
3.a. Poplatek za administrativní převod při prodeji
bytu mezi členy i nečleny družstva

DPH
Kč

Celkem
Kč

200,-

42,-

242,-

1.000,-

210,-

1.210,-

150,32,500,105,5.000,- 1.050,-

182,605,6.050,-

413,-

87,-

4. Smlouva o podnájmu družst. bytu

3.000,-

630,-

5. Vydání souhlasu se staveb. úpravami bytu
5.1. Vydání souhlasu se stav.úpravami bytu dodatečně
5.2. invalidní občan

300,1.000,-

63,363,210,- 1.210,osvobozeno

6. Příspěvek nebydlících
6.1. Příspěvek nebydlících a členů družstva
- vlastníků bytů v domech, pro které družstvo
nevykonává správu
6.2. Příspěvek bydlících členů, kteří požádali
o větší byt
7. Vystavení potvrzení na vyžádání člena
(Obch. rejstřík, st. spořitelna apod.)
8. Vydání družst. dokladu
8.1. fotokopie 1 strana
8.2. úředně ověřená kopie
8.2.1. cena služby pracovníka družstva
8.2.2. ověření 1 strany dokumentu A4
9. Odeslání upomínky k úhradě dluhu občanům
10. Veškeré úkony související s pronájmem nebyt.
prostorů v druž. domech /rekolaudace, smlouva/
11. Úhrada nákladů za převod jednotek do vlastnictví
členů družstva
11.1. záloha
11.2. celkový poplatek na byt
11.2.1 z toho: prohlášení vlastníka na byt
11.2.2. smlouva na převod bytu
11.3. celkový poplatek za garáž, ateliér
11.3.1. z toho: prohlášení vlastníka na garáž,
ateliér
11.3.2.
smlouva na převod garáže,
ateliéru

500,3.630,-

200,-

42,-

242,-

150,-

32,-

182,-

60,-

13,-

73,-

50,-

11,-

61,-

2,-

12,-

á 10,-

120,25,145,ve výši správ. poplatku
notáře nebo matriky
40,-

8,-

48,-

300,-

63,-

363,-

496,2.500,1.500,1.000,900,-

104,525,315,210,189,-

600,3.025,1.815,1.210,1.089,

550,-

116,-

666,-

350,-

74,-

424,-

Základ
Kč

DPH
Kč

Celkem
Kč

12. Umístění názvu firmy na dr. objektu
12.1. zákl. sazba do formátu A5
12.2. větší formáty (A4, A3,..)

500,105,605,násobky zákl.sazby

13. Vystavení potvrzení o pojištění bytu pro
organizace (realit.kanceláře, peněžní ústavy apod.)

100,-

21,-

121,-

14. Vystavení potvrzení o stavu dluhů nájemce, vl

200,-

42,-

242,-

100,21,+ 10,-/byt 2,-

121,12,-

15. Přepracování vyúčtování služeb a topení z důvodu
chybných podkladů předaných družstvu
16. Výpočet zůstatku úvěru na revitalizaci

100,-

21,-

121,-

17. Zajištění konání členské schůze při nečinnosti orgánů
samosprávy,zajištění shromáždění vlastníků,
včetně účasti zástupce družstva
1.000,-

210,-

1.210,-

18. Vyhotovení ověřené kopie Průkazu energetické
náročnosti budovy

600,- 126,726,+ správní poplatek notáře nebo matriky

19. Vzorové stanovy SVJ

206,-

44,-

250,-

20. Hodinová sazba administrativních služeb

250,-

53,-

303,-

21. Hodinová sazba metodických a odborných služeb

350,-

74,-

424,-

Schváleno shromážděním delegátů dne 19.5.2015
B.Poplatky schválené představenstvem družstva
Příspěvek na správu na jednotku/měsíc
22.Byty
22.1. členové družstva (nájemci i vlastníci)
22.2. nečlenové družstva
22.3. členové SVJ
22.4. právnická osoba člen družstva včetně DPH
Garáže, ateliér
22.5. členové družstva (nájemci i vlastníci)
22.6. nečlenové družstva
22.7. členové SVJ
22.8. právnická osoba člen družstva včetně DPH
23. Odměna za zajišťování provozu a správy
pronajímaných nebyt. prostor v objektech
družstva a společenství vlastníků

155,177,155,-

14,16,14,-

0
37,33,-

0
3,3,-

155,214,188,273,14,19,17,33,-

2,5% z celkového předpisu
nájemného + DPH

Schváleno usnesením představenstva č. 729/52/18 ze dne 25.9.2018

Jaromír Petlach
předseda družstva

