Sazebník Bytového družstva Slévačská 905
platný pro členy Bytového družstva Slévačská 905

Převod družstevního podílu mezi příbuznými v řadě přímé

500 Kč

Převod družstevního podílu na cizí osobu (všichni ostatní)

100 Kč / m2

Převod družstevního podílu, který již není spojen s nájmem
bytu, resp. právem na uzavření nájemní smlouvy (u bytů
převedených do osobního vlastnictví)
Znovupřijetí člena po vyloučení

zdarma

1.500 Kč

Souhlas s podnájmem družstevního bytu

40 Kč / m2 / rok

Souhlas s podnájmem družstevního bytu cizinci

80 Kč / m2 / rok

Nesplnění ohlašovací povinnosti podnájmu - pokuta

1.000 Kč + ušlé
poplatky z podnájmu

Opakované nesplnění ohlašovací povinnosti podnájmu - pokuta

5.000 Kč + ušlé
poplatky z podnájmu

Nesplnění ohlašovací povinnosti změny počtu osob žijících
v bytě
(i v podnájmu)

1.000 Kč za
každou nenahlášenou osobu

Vyhotovení duplikátu nájemní smlouvy, popř. jiných dokladů

100 Kč

První upomínka platby

100 Kč

Druhá upomínka platby

300 Kč

Sepsání dohody o splátkách

200 Kč

Souhlas s umístěním sídla firmy v družstevním bytě

2.000 Kč

Souhlas se stavebními úpravami

500 Kč

Poplatek za první porušení domovního řádu (případné nároky na
náhradu škody nejsou dotčeny)

200 Kč

Poplatek za následné porušení domovního řádu (případné
nároky na náhradu škody nejsou dotčeny)

500 Kč

Poplatek za první neuposlechnutí výzvy k odstranění porušení
stanov BD nebo porušení usnesení čl. schůze BD

1.000 Kč

Poplatek za opakované neuposlechnutí výzvy k odstranění
porušení stanov BD nebo porušení usnesení čl. schůze BD

2.000 Kč

Poplatek za uskladnění předmětu (ze společných prostor apod.)
Zneužití tlačítka pro vyvolání požárního poplachu a nouzového
otevření chodbových dveří

10 Kč / den/ předmět
500 Kč

Připojení na společnou televizní anténu

20 Kč / měsíc

Poplatek za pořízení přístupového čipu

95 Kč / čip

Tento sazebník ruší předešlou verzi Sazebníku Bytového družstva Slévačská 905 schválenou členskou
schůzí dne 19.6.2014.
Tento sazebník nabývá účinnosti jeho schválením členskou schůzí dne 23.6.2016.
Pozn: Položky, které jsou vztaženy na m2, jsou počítány jako součet plochy bytu, sklepa a jednotné výměry za lodžii 6,6m2.

