DOHODA
o přenechání celého bytu do dočasného užívání jinému občanovi
Člen – spol. členové SBDO Průkopník
Jméno a příjmení...................................................................................................................................................
užívající dr. byt č. ………….……………..……. vel. bytu: ………………………čl. číslo……………....……
v ………………..………………………………. ul. ……………………………………………………..……..
č. OP ………………………………………………….
tel. : …………………………………………… e-mail : ……………………………………………………….
na straně jedné a
pan (í) …………………………………….………………………………….…… ev. číslo……………....….…
trvalé bydliště ………………………….…………………………………….……………………………………
přechodné bydliště ………………………….…………………………………….………………………………
č. OP ………………………………………….. rod. č. ………………………………………………………….
tel. : ………………………………………….. e-mail : ……………………………………………………….
na straně druhé (dále jen druhý účastník dohody)
se dohodli ve smyslu Stanov SBDO Průkopník Varnsdorf o přenechání celého bytu do dočasného užívání
jinému občanu za těchto podmínek:
1. První účastník dohody přenechává celý družstevní byt do dočasného užívání druhému účastníku dohody
z těchto důvodů …………………………………………………………………………………….………...
……………………………………………………………………….………………………………………..
2. Tato dohoda platí

od …………………………………do …………………………………………

a nebude-li znovu obnovena, zaniká uplynutím sjednané lhůty.
3. Dohoda nabývá platnosti po schválení představenstvem družstva a tohoto souhlasu je třeba i k prodloužení
platnosti dohody.
4. Právo dočasného užívání se vztahuje i na tyto příslušníky domácnosti druhého účastníka dohody:
……………………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………….………………………………………..
5. Veškeré povinnosti vyplývající z užívání bytu bude vůči družstvu plnit první účastník dohody. Příspěvek
druhého účastníka dohody je řešen ve zvláštní dohodě obou účastníků dohody.
6. Druhý účastník dohody se zavazuje k dodržování všech předpisů, které upravují způsob bydlení
v družstevním domě a šetření společných zařízení. V případě neschopnosti prvního účastníka bude místo
něho zabezpečovat plnění všech povinností vůči družstvu.
7. V případě zániku členství v družstvu prvního účastníka dohody dochází k zániku této dohody. Druhý
účastník dohody je povinen ihned opustit byt, přičemž nevzniká právo na náhradní byt ani na náhradní
ubytování.

8. Nedodržení kteréhokoli bodu této dohody je důvodem k jejímu okamžitému zrušení. Bez schvalovací
doložky a podpisů odpovědných zástupců družstva je dohoda neplatná.
9. Po ukončení platnosti dohody je druhý účastník povinen ihned opustit byt, nevzniká mu nárok na náhradní
byt ani na náhradní ubytování.
Dohoda je sepsána ve třech vyhotoveních. Obdrží 1x ČÚ družstva, 1x první účastník, 1x druhý účastník
dohody.
V ………………………………………… dne ………………………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

1. účastník

2. účastník

Vyjádření členské samosprávy: ………………………………………………………………………….
datum a podpis
Poplatek ve výši ……………………………… Kč zaplacen dne ……………………………………….
Podpisy ověřil(a):

dne ……………………………………….

Nová korespondenční adresa 1. účastníka : ……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Představenstvo družstva schválilo dne …………………………………………………………………..
s platností

od ………………………..…....do ………………………………..…

Představenstvo družstva neschválilo na své schůzi dne …………………………………………………
Z důvodu …………………………………………………………………..……………………………..

……………………………………..
zást. družstva
Poznámka:
Formulář je nutné vyplnit čitelně, dále je nutné jej podepsat v kanceláři správy družstva nebo ověřit podpisy na
ověřovacím místě.
V případě manželů je nutný podpis obou manželů, a to i rozvedených , pokud nebylo prokázáno majetkové
vypořádání.

