Zádost o poskytnuti informace
dle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Příjmení a jméno, titul: .
Bydliště: Z
Datum narozeni: 2
Obec: Zlín

PSČ: 760 05

Ulice, č. p .

Text žádosti:
1. žádám o kopie smluv o sdruženi mezi Městem-obcí Staňkov a SND

Stavební

a

nájemní družstvo Staňkov - U Pošty, včetně všech případných dodatků.
2. Zádám o kopie smluv kupních či smluv o smlouvě budoucí kupní nebo jiné podobné
smlouvy, která řeší vypořádaní převodu 51% podílu města-obce na BD nebo případně na
jednotlivé členy BD po skončení doby 20 let od kolaudace, pokud takovéto smlouvy
existují.
3. V případě, že již došlo k vypořádání a převodu podílu města-obce na BD nebo jeho
členy, žádám o sděleni, za jakou částku byl podíl města-obce prodán, převeden nebo
darován a kopii smlouvy, která tento převod umožnila

Ve Zlíně dne : 14.6.2018

podpis žadatele

Smlouva o sdruženi

Staňkov
Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
00253766
Komerční banka a.s. Domažlice, ex pozitura Holýšov
č.ú. 520321/0100

Město:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
zastoupené starost' ij
(dále jen .město")
a

Stavební a nájemní družstvo Staňkov - U pošty
Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
26341328
Česká spořitelna a.s., pobočka Staňkov, č.ú. 762508329/0800

DružsN'o:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
zastoupené předsedou
(dále jen ,družstvo')
uzav Irají spolu tuto

smlouvu o sdružení
podle ustanoveni § 829 a násl. Občanského zákoníku

l.
Účel sdruženi
l) Účastníci se sdružuji za účelem výstavby 2 bytových domů o 18 a 22 bytech na pozemcích stav.
pozemek č. 84, 85/1, 85/2 a parcelní pozemek č. 92 + stavební pozemek č. 83 a 84, parcelní
pozemek č. 84 a 92, zapsaných u Katastrálního úřadu Domažlice na listu vIastnicNí č. 1 pro město
Staňkov, kat. území Staňkov - město.
2) výlučným vlastníkem pozemku uvedených v odst. 1 a stávající nemovitosti je město.
3) Zadavatelem projektové dokumentace, stavebních prací, inženýrské činnosti a technického dozoru
investora je město.
4) Rozsah výstavby bytového objektu o 18 .b.j. vyplývá z projektové dokumentace, zpracované firmou
projektová kancelář Hájek, ičo 10054090, schválené ve stavebním řízeni pod číslem jednacím SÚ2092/2000, Městským účadem Staňkov, odborem výstavby VLHZ, ŽP a dopravy dne 13.11.2000
s nabytím právní moci dne 6.12.2000.
5) Rozsah výstavby bytového objektu o 22 b.j. vyplývá z projektové dokumentace, zpracované firmou
projektová kancelář Hájek, ičo 10054090, schválené ve stavebním řízení pod číslem jednacím SÚ2123/1101, Městským úřadem Staňkov, odborem výstavby VLHZ, ŽP a dopravy dne 27.12.2001
s nabytím právni moci dne 19.1.2002.
'
l)

íl.
Sdružené prostředky

Město ke shora uvedenému účelu za podmínek stanovených v této smlouvě poskytne:

2)

3)

4)
5)

a) pozemky stav. pozemek č. 84, 85/1, 85/2 a parcelní pozemek č. 92 + stavební pozemek č. 83
a 84, parcelní pozemek č. 84 a 92, zapsané u katastrálního úřadu Domažlice na listu
vlastnictví č. 1 pro město Staňkov, kat. území Staňkov - město,
b) peněžní prostředky na úhradu nákladů v souvislosti se zajištěním projektové dokumentace
v hodnotě 134.000,- Kč + 96.000,- Kč
C) peněžní prostředky na úhradu nákladů v souvislosti se zajištěním inženýrské činnosti a
technického dozoru investora v hodnotě 345.000,- Kč + 420.000,- Kč
d) státní investiční dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu v rámci ,,Programu podpory výstavby
nájemního bydlení a technické infrastruktury pro bytovou výstavbu v obcích" ve výši
7.200.000,- KČ + 8.800.oor,- KČ bez zbytečného odkladu po jejím připsáni na účet obce ,
e) částku ve výši 4.452.723,-'KČ " 4.013.339,- KČ z hypotečního úvěru, který si za tímto účelem
město sjedná.
Družstvo ke shora uvedenému účelu (výstavba 18 b.j.) za podmínek stanovených v této .smlouvě
poskytne finačni vklad ve výši 350.000,- Kč v terminu do 31.1.2002, 1.728.749,- KČ v terminu do
28.2.2002, 2.000.000,- KČ v terminu do 31.3.2002 a 1.000.000,- KČ v terminu do 30.4.2002. Od
kolaudace stavby bude družstvo městu splácet každý měsíc do posledního dne daného měsíce
částku ve výši 34.521,- KČ po dobu 240-ti měsíců v celkové výši 8.285.040,- KČ, která bude použita na
spláceni hypotečního úvěru.
Družstvo ke shora uvedenému účelu (výstavba 22 b.j.) za podmínek stanovených v této smlouvě
poskytne finačni vklad ve výši 5.300.000,- Kč v terminu do 31.12.2002. Od kolaudace stavby bude
družstvo městu splácet každý měsíc do posledního dne daného měsíce částku ve výši 29.565,- Kč po
dobu 240-ti měsíců v celkové výši 7.095.600,- KČ, která bude pouäta na spláceni hypotečního úvěru.
Konečná výše nákladů na výstavbu bude určena po závěrečném vyúčtováni stavby.
Po dokončení výstavby bude mít město Staňkov spoluvlastnický podíl vyšší než 51%.
Ill.
Správa majetkových hodnot sdruženi

l) Účastnici se dohodli, že správcem sdružení je město Staňkov, zastoupené statutárním zástupcem.
2) Správce je oprávněn po předchozím souhlasu druhého účastníka uzavírat smlouvy směřující
k realizaci účelu sdružení mezi účastníky sdruženi a třetí stranou. K tomu mu druhý účastník uděluje
plnou moc, kterou správce sdruženi přijímá.
3) Správce se zavazuje jednat jménem účastníků v dobré víře tak, aby nepoškodil jak zájmy sdruženi,
tak i zájmy druhého účastníka. Při uzavíráni smluv se zavazuje zejména dodržovat ustanoveni
zákona č. 199/1994 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dále se
zavazuje neprodleně informovat druhého účastníka o výsledcích jednání, vést řádně evidenci smluv,
dokladů a podkladů týkajících se záležitostí sdruženi a na vyžádáni je kdykoliv předložit druhému
účastníku. Po dobu výstavby je správou sdruženi pověřena firma INGEM, s.r.o., Keřová 9, 301 11
Plzeň, IČO 26331713.
4) Druhý účastník sdruženi se zavazuje poskytovat správci potřebnou součinnost při jednání vedoucím
k dosaženi dohodnutého účelu sdruženi
5) Družstvo podpisem smlouvy akceptuje již uzavřené smlouvy se zhotovitelem stavby, zpracovatelem
projektu a vykonavatelem inženýrské činnosti. výše uvedené smlouvy budou přílohou této smlouvy.
6) Město Staňkov pověřuje družstvo výkonem správy nově vystavěné nemovitosti, včetně výběru
nájemného a rozúčtováni služeb. Družstvo má za povinnost předkládat čtvrtletní výkaz správci
sdruženi.
lV.
Účet sdružení

l) Účastnici sdruženi se zavazuji soustřeďovat peněžní prostředky s výjimkou prostředků dotace ze
Státního fondu rozvoje bydlení, na jediném účtu, vedeném u Komerční banky Domažlice, expozitury
Holýšov, č.ú. 78-1855220257/0100, který bude zároveň sloužit jako účet sdruženi.

,

2) Prostředky dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení budou čerpány na základě předložených faktur
ze samostatného účtu u České spořitelny, a.s., Dispoziční právo k těmto prostředkŮm má výhradně
město.
3) Dispoziční právo k účtu pro účely sdruženi má správce sdruženi.
V.
Majetek z činnosti sdruženi

l) Majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spolMastnicNím účastníků sdruženi.
2) Podíly účastníků sdružení na takto získaném majetk' se děli v poměru dle výše vkladů účastníků
sdruženi.
3) Družstvo se zavazuje, že po dobu nejméně 20-ti let od právni moci kolaudačního rozhodnuti
nepřevede svůj spoluvlastnický podíl na jinou osobu s výjimkou města a do uplynuti této doby bude
respektovat právo města uzavírat nájemní smlouvy a stanovovat výši nájemného ke všem bytům
v postaveném domě.
4) Účastníci sdruženi se zavazuji, že na postavené nemovitosti nezřIdI po dobu nejméně 20-ti let od
nabyti právní moci kolaudačního rozhodnuti zástavní právo třetí osoby s výjimkou zástavního práva
hypoteční banky, kterým je zajištěn hypoteční úvěr poskytnutý na výstavbu této nemovitosti.
VI.
Závěrečná ustanovení

l) Tato smlouva zaniká a sdružení se zrušuje splněním podmínek stanovených v ČI. l.-V. této smlouvy.
2) Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí obecně závaznými
právnľmĹ předpisy, zejména Občanským zákoníkem.
3) Změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oprávněnými
zástupci obou smluvních stran
4) Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho po jednom
výtisku obdrží každá ze smluvních stran a jeden výtisk obdrží Státní fond rozvoje bydlení.
5) Zástupci smluvních stran shodně prohlašují, že se dobře seznámili s textem této smlouvy a že tato
smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, vážně a nikoliv v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek pro některou z nich.
6) Tento právni úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a
schválen zastupitelstvem města Staňkov dne
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Dodatek č. 1
Smlouvy o sdružení ze dne 3.7.2002

Město:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
zastoupené starostou
(dále jen ,,město')

Staňkov
Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
00253766
Komerční banka a.s. Domažlice, expozitura Holýšov
č.ú. 520321/0100

a
Družstvo:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojeni:
zastoupené předsedou
(dále jen ,,družstvo7

Oddíl II.

Stavební a nájemní družstvo Staňkov - U pošty'
Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
26341328
Česká spoňtelna a.s., pobočka Staňkov, č.ú. 762508329/0800

Smlouvy o sdružení nově zní:

l) Město ke shora uvedenému účelu za podmínek stanovených v této smlouvě poskytne:
a) pozemky stav. pozemek č. 84, 85/1, 85/2 a parcelní pozemek č. 92 + stavební pozemek č. 83
a 84, parcelní pozemek č. 84 a 92, zapsané u katastrálního úřadu Domažlice na listu
vlastnictví č. 1 pro město Staňkov, kat. území Staňkov - město,
b) peněžní prostředky na úhradu nákladů v souvislosti se zajištěním projektové dokumentace
v hodnotě 134.000,- Kč + 96.000,- Kč
C) peněžní prostředky na úhradu nákladů v souvislosti se zajištěním inženýrské činnosti a
technického dozoru investora v hodnotě 345.000,- KČ + 420.000,- Kč
d) státní investiční dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu v rámci ,Programu podpory výstavby
nájemního bydlení a technické infrastruktury pro bytovou výstavbu v obcích" ve výši
7.200.000,- KČ + 8.800.000,- KČ bez zbytečného odkladu po jejím připsání na účet obce
e) částku ve výši 4.452.723,- KČ + 2.877.745,- Kč z hypotečního úvěru, který si za tímto účelem
město sjedná.
2) Družstvo ke shora uvedenému účelu (výstavba 18 b.j.) za podmínek stanovených v této smlouvě
poskytne finační vklad ve výši 350.000,- Kč v termínu do 31.12002, 1.728.749,- Kč v termínu do
28.2.2002, 2.000.000,- KČ v terminu do 31.3.2002 a 1.000.000,- KČ v termínu do 30.4.2002. Od
kolaudace stavby bude družstvo měshi splácet každý měsíc do posledního dne daného měsíce
částku ve výši 34.521,- KČ po dobu 240-ti měsíců v celkové výši 8.285.040,- KČ, která bude použita na
splácení hypotečního úvěru.
3) DružsNo ke shora uvedenému účelu (výstavba 22 b.j.) za podmínek stanovených v této smlouvě
poskytne finační vklad ve výši 3.660.398,- Kč v termínu do 31.12.2002, 2.100.000,- KČ v termínu do
31.3.2003 a 675.196,- KČ v termínu do 30.6.2003. Od kolaudace stavby bude družstvo městu splácet
každý měsíc do posledního dne daného měsíce částku ve výši 37.181,- KČ po dobu 240-ti měsíců
v celkové výši 8.923A40,- KČ, která bude použita na splácení hypotečního úvěru.
4) Konečná výše nákladů na výstavbu bude určena po závěrečném vyúčtování stavby.
5) Po dokončení výstavby bude mít město Staňkov spoluvlastnický podíl vyšší než 51%.
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Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ;projednán a
schválen zastupitelsNem města Staňkov dne
3
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družstva

Stavební a nájemnl družstvo
Staňkov - U pošty, družstvo

nám. T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
íco: 26 34 13 28

Smlouva o sdružení
DODATEK Č. 2
Staňkov
Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
00253766
Komerční banka a.s. Domažlice, expozitura Holýšov

Město:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojeni:
zastoupené starostou
(dále jen ,,město")

č.ú. 520321/0100

a
Družstvo:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojeni:
zastoupené předsedou
(dále jen ,,družstvo")

Stavební a nájemní družstvo Staňkov - U pošty
Náměstí "LG. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
26341328
Česká sooňtelna a.s., pobočka Staňkov, č.ú. 762508329/0800

uzavÍrajÍ spolu tento dodatek č. 2
smlouvy o sdruženi
podle ustanoveni § 829 a násl. Občanského zákoníku

Preambule
Smluvní strany se dohodly, že na základě již postupně složených dalších členských vkladů jednotlivými
členy Stavebního a nájemního družstva Staňkov - U pošty na účet družstva, budou tyto poskytnuty
družstvem městu Staňkov jako další sdružené prostředky ve smyslu uzavřené Smlouvy o sdruženi.
V uvedené smlouvě se mění následujícŕ
v článku ll. Sdružené prostředky, bod 2) se za poslední větu tohoto bodu doplňuje text:
Družstvo ke shora uvedenému účelu za podmínek stanovených vtéto smlouvě poskytne další
finanční vklad ve výši 1 153 297,- KČ Úedenmj|iónjednostopadesáuůsicdvěstědevadesátsedmkorunčeských). Od
uzavření tohoto dodatku bude družstvo splácet městu každý měsíc do posledního dne daného
měsíce částku ve výši 23 205,- Kč po dobu 183 měsíců.
Ostatní body a znění Smlouvy o sdruženi se nemění

Tento právni úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen
zastupitelstvem města Staňkov dne .19.6.2007..............
Ve Staňkově dne ...

l
l
:
.6.2007

ÉÉm!a

MĚSTO ,,,
STAŇitOV

Stavební a nájemní družstvo
Staňkov - U pošty, družstvo

nám. T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkciv
IČO: 2S 34 13 28

Smlouva o sdružení
DODATEK Č. 3
Město:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojeni:

Staňkov

zastou pené starostou
(dále jen ,,město")

Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
00253766
Komerční banka a.s. Domažlice, expozitura Holýšov
č.ú. 520321/0100

a
Družstvo:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
zastoupené předsedou
(dále jen ,družstvo")

Stavební a nájemní družstvo Staňkov - U pošty
Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
26341328
·
Česká sooňtelna a.s.. pobočka Staňkov, č.ú. 762508329/0800

uzavÍrajÍ spolu tento dodatek č. 3
smlouvy o sdružení
podle ustanovení § 829 a násl. Občanského zákoníku
Preambule

Smluvní strany se dohodly, že na základě již postupně složených dalších členských vkladů jednotlivými
členy Stavebního a nájemního družstva Staňkov - U pošty na účet družstva, budou tyto poskytnuty
družstvem městu Staňkov jako další sdružené prostředky ve smyslu uzavřené Smlouvy o sdružení.
V uvedené smlouvě se mění následujIcF
v äánku ll. Sdružené prostředky, bod 3) se za poslední větu tohoto bodu doplňuje text
?ružstvo ke shora uvedenému účelu za podmínek stanovených vtéto smlouvě poskytne další
,inanční vklad ve výši 890 630,- KČ (OsmsetdevadesáttisicšestseWicetkorunčeských). Od uzavření tohoto
dodatku bude družstvo splácet městu každý měsíc do posledního dne daného měsíce částku ve výši
30 387,- Kč po dobu 183 měsíců.
Ostatní body a znění Smlouvy o sdruženi se nemění
Tento právni úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen
zastupitelstvem města staňkov dne
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Stavební a nájemní družstvo
Staňkov - U pošty, družstvo

nám. T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
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Smlouva o sdružení
DODATEK Č. 4
Staňkov
Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
00253766
Komerční banka a.s. Domažlice, expozitura Holýšov
č.ú. 520321/0100

Město:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojeni:
zastoupené starostou
(dále jen ,,město")
a

Stavební a nájemní družstvo Staňkov - U pošty
Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
26341328
Česká SDoňtelnA a · , pobočka Staňkov, č.ú. 762508329/0800

Družstvo:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
zastoupené předsedou
(dále jen ,,družstvo")

uzavľraji spolu tento dodatek č. 4
smlouvy o sdružení
podle ustanovení § 829 a násl. Občanského zákoníku

Preambule

Smluvní strany se dohodly, že na základě již postupně složených dalších členských vkladů jednotlivými
členy Stavebního a nájemního družstva Staňkov - U pošty na účet družstva, budou tyto poskytnuty
družsNem městu Staňkov jako další sdružené prostředky ve smyslu uzavřené Smlouvy o sdružení.
V uvedené smlouvě se mění následujict
v článku II. Sdružené prostředky, bod 3) se za poslední větu tohoto bodu doplňuje text:
Družstvo ke shora uvedenému účelu za podmínek stanovených v této smlouvě poskytne další
finanční vklad ve výši 161 000,- KČ (jednostošedesátjednatiskkorunčeských). Od uzavření tohoto dodatku
bude družstvo splácet městu každý měsíc do posledního dne daného měsíce částku ve výši 20 401,Kč po dobu 123 měsíců.

Ostatní body a znění Smlouvy o sdruženi se nemění

Ve Staňkově dne

::2:'g

""
STAŇKOV
-l-

,
rf
starosta města

Stavební a nájemní družstvu
Maňko:r - U pošty, družstvt
..;yj. r

Masaryka 35, 345 01 Sľaŕikc^

C

předseda družstva

Smlouva o sdružení
DODATEK Č. 5
Staňkov

Město:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojeni:

Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
00253766
Komerční banka a.s., Plzeň
č.ú. 520321/0100

zastoupené starostou
(dále jen ,,město")
a
Družstvo:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
zastoupené předsedou
(dále jen ,,družstvo")

Stavební a nájemní družstvo Staňkov - U pošty
Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
26341328
Česká Snriřitmh·- -.S., pobočka Staňkov, č.ú. 762508329/0800

uzavírají spolu tento dodatek č. 5

smlouvy o sdružení
podle ustanovení § 829 a násl. Občanského zákoníku
Preambule

Smluvní strany se dohodly, že na základě již postupně složených dalších členských vkladů jednotlivými
členy Stavebního a nájemního družstva Staňkov - U pošty na účet družstva, budou tyto poskytnuty
družsNem městu Staňkov jako další sdružené prostředky ve smyslu uzavřené Smlouvy o sdružení.
V uvedené smlouvě se mění následujÍcĹ:
v článku ll. Sdružené prostředky, bod 3) se za poslední větu tohoto bodu doplňuje text:
Družstvo ke shora uvedenému účelu za podmínek stanovených v této smlouvě poskytne další
finanční vklad ve výši O,- KČ. Od uzavřeni tohoto dodatku bude družstvo splácet městu každý měsíc
do posledního dne daného měsíce částku ve výši 19 195,- Kč po dobu 124 měsíců.
Ostatní body a znění Smlouvy o sdruženi se nemění
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Smlouva o sdružení
DODATEK Č. 6
Staňkov
Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
00253766
Komerční banka a.s. Domažlice, expozitura Holýšov
č.ú. 520321/0100

Město:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení:
zastoupené starostou
(dále jen ,,město")
a

Stavební a nájemní družstvo Staňkov - U pošty
Náměstí T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov
26341328
Česká spořitelna a.s.. mbočka Staňkov, č.ú. 762508329/0800

Družstvo:
se sídlem:
IČO:
bankovní spojeni:
zastoupené předsedou
(dále jen ,,družstvo")

uzavírají spolu tento dodatek č. 6
smlouvy o sdružení
podle ustanovení § 2716 ve vzájemné návaznosti na §3045 a násl. Občanského zákoníku
Preambule
Smluvní strany se dohodly, že na základě již postupně složených dalších členských vkladů jednotlivými
členy Stavebního a nájemního družstva Staňkov - U pošty na účet družstva, budou tyto poskytnuty
družstvem městu Staňkov jako další sdružené prostředky ve smyslu uzavřené Smlouvy o sdruženi.
V uvedené smlouvě se mění následujici:
v článku ll. Sdružené prostředky, bod 2) se za poslední větu tohoto bodu doplňuje text:
Družstvo ke shora uvedenému účelu za podmínek stanovených v této smlouvě poskytne další
finanční vklad ve výši 196 626,- KČ (jednostodevadesátšesHisĹcšestsetdvacetšestkorunčeských). Od uzavřeni
tohoto dodatku bude družstvo splácet městu každý měsíc do posledního dne daného měsíce částku
ve výši 15 921,- Kč po dobu 63 měsíců.
Ostatní body a znění Smlouvy o sdružení se nemění

n', C

Ve Staňkově dne ...

J

"l l"'
J

starosta města

:1-

% -..

, \,

b,, É.,,),$)
předseda družstva

Smlouva
o investičním příspěvku a budoucí kupní smlouvě

podle ustanoveni § 43 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších změn a doplňků
Niže uvedeného dne, měsíce a řoku uzavřeli tito, podle svých prohlášeni k právním úkonům
zcela způsobili, účastnici:
1. Budoucí podňoví spo|uv|astnÍci město Staňkov, se sídlem Náměstí T.G.
Masaryka 35, 345 61 Staňkov, okres Domažlice, IČO 00253766 (dále jen
,,město"), zastoupené starostou města panem Janem Jiříkem a ,,Stavební a
nájemní družstvo Staňkov - U pošty", družstvo, se sídlem Náměstí T.G.
Masaryka 35, 345 61 Staňkov, IČO 26341328, bankovní spojeni Česká spořitelna
a.s., pobočka Staňkov, č.ú. 762508329/0800 (dále jen ,,družstvo"), zastoupené
předsedou družstva panem Ladislavem Záčkem, na straně jedné jako budoucí
prodávající
2. člen družstva pan

č.
, trvale bytem
na straně druhé jako budoucí kupující,

v souladu s ustanovením § 50a a § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a
příslušnými ustanoveními stanov družstva tuto

smloůvu.
l.
1. Budoucí prodávající se touto smlouvou zavazuji, že prodají budoucímu kupujícímu
bytovou jednotku označenou v projektové dokumentaci jako byt číslo 16 o celkové
výměře podlahové plochy 62,10 m', sestávající z obývacího pokoje (16,80 m'), ložnice
(13,80 m'), kuchjně (14,30 m'), předsíně (10,20 m'), koupelny (3,60 m'), WC (1,20 m'),
balkonu (2,20 m ), a k niž náleží sklepni kóje č. 16, umístěnou v 3. nadzemním podlaží
domu postaveného na p.p.č. 84, 85/1, 85/2, 87, 92, v katastrálním území města Staňkov,
na základě stavebního povoleni vydaného Městským úřadem Staňkov, odborem
výstavby vlhz, žp a dopravy, včetně příslušného podílu na společných částech domu a
zastavěném pozemku, když velikost tohoto podílu bude určena podle poměru podílu
podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše objektu, a to za kupní cenu rovnající se
dani z převodu nemovitostí stanovené podle předpisu platného v době uzavření kupní
smlouvy. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je vyrovnáni všech finančních závazků
vůči družstvu a městu.
2. Budoucí prodávající se zavazuji uzavřít kupní smlouvu uvedenou v odst. 1 tohoto článku
po uplynutí 20-ti let od kolaudace stavby domu a do 60-ti dnů od zrušeni zástavního
práva, jimž bude dům zatížen ve prospěch státu podle Rozhodnuti o účelovém určení
prostředků státního rozpočtu vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj. Předpokládaný
termín kolaudace je do 30.9.2002. Kupní smlouva bude uzavřena během roku 2022.
3. Budoucí prodávající se zavazuji uzavřít s budoucím kupujícím nájemní smlouvu, na
jejímž základě pronajmou budoucí spoluvlastníci, zastoupeni městem, budoucímu
kupujícímu nejpozději do 30-ti dnů od kolaudace domu družstevní byt speciňkovaný
v odst. 1 tohoto článku. Nájemné v nájemní smlouvě bude stanoveno tak, že nepřesáhne
výši věcně usměrňovaného nájemného podle platných obecně závazných předpisů.

4. Budoucí prodávající se zavazuji provádět z'měny nájemní smlouvy a převádět právo
nájmu k bytové jednotce na jiného v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a
příslušnými ustanoveními stanovami družstva s přihlédnutím k zájmům budoucího
kupujícího.
5. Po uzavření kupní smlouvy s budoucím kupujícím se budoucí prodávající zavazuji
zaplatit daň z převodu nemovitostí.
ll.

1. Budoucí kupující se zavazuje složit investiční příspěvek na stavbu domu do fondu
výstavby družstva v celkové výši 519.579,- KČ ták, že jeho část ve výši 250.000,- kč,
představuje zálohu kupní ceny, tato je splatná na'účet družstva číslo 762508329/0800,
vedeného u České spořitelny a.s., pobočky Staňkov, do 31.3.2002. Zůstatek ve výši
269.579,- KČ bude splácen ve 240-ti pravidelných měsičnich splátkách ve výši 2.090,KČ, která se skládá z regulovaného nájemného za byt č. 16, dle vyhlášky č. .176/1993 a
příspěvku do fondu výstavby včetně úroků (při předpokládaném úroku z hypotečního
úvěru ve výši 7% - přesně bude stanoveno dodatkem k této smlouvě po uzavřeni
smlouvy o poskytnuti hypotečního úvěru) počínaje měsícem kolaudace stavby domu, a to
nejpozději do 20. každého měsíce na účet družstva. Prodlení při úhradě měsIčních
splátek o 60 dni je důvodem k odstoupení od smlouvy o investičním příspěvku a budoucí
kupní smlouvě ze strany budoucích prodávajÍcÍch. výše měsíčních splátek se bude
upravovat dodatky k této smlouvě v návaznosti na případné změny úroků z hypotečního
úvěru a případné změny státního příspěvku na úroky z hypotečních úvěrů. Budoucí
kupující může kdykoliv v budoucnu uhradit zbývající zůstatek jiným způsobem, např.
s využitím stavebního spořeni či hotovostně, či kombinaci těchto i jiných možností dle
podmínek úvěrové smlouvy s peněžním ústavem.
2. Budoucí kupující se zavazuje uzavřít kupní smlouvu s budoucími prodávajícími, na jejímž
základě koupi za cenu ve výši daně z převodu nemovitosti stanovené podle předpisu
platného v době uzavřeni kupní smlouvy bytovou jednotku specifikovanou v odst. I.
článku 1 této smlouvy po uplynutí doby 20-ti let od kolaudace stavby domu, a to do 60-ti
dnů od zrušeni zástavního práva na dům ve prospěch státu.
3. Budoucí kupující se zavazuje využit svého práva a uzavřít nájemní smlouvu
k předmětnému bytu za podmínek uvedených v odst. 3 článku l. této smlouvy. Zavazuje
se platit nájemné a náklady na služby spojené s užíváním bytu, vodné a stočné,
elektrickou energii a spotřebu tepla a teplé vody v souladu s uzavřenou nájemní
smlouvou. Budoucí prodávajicí je oprávněn zvýšit nájemné v souladu s příslušnými
obecně závaznými předpisy a adekvátně snížit příspěvek do fondu výstavby.
4. Budoucí kupujÍcÍ, jako nájemce bytu, se zavazuje zajišťovat a hradit na své náklady
veškerou údržbu a opravy v bytě v souladu s příslušnými ustanoveními stanov družstva.
5. Budoucí kupující se zavazuje uhradit náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a
správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitosti u Katastrálního
úřadu Domažlice.
Ill.

1. Budoucí kupující je oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na jiného pouze
se souhlasem budoucího prodávajícího a za předpokladu, že jiný tato práva a povinnosti
ze smlouvy o investičním příspěvku a budoucí kupní smlouvě převezme podpisem nové
smlouvy o investičním příspěvku a budoucí kupní smlouvě s budoucím prodávajíchn.

2. Budoucí kupující a budoucí pmdávajíci berou na vědomi, že tato uzavřená smlouva q
investičním příspěvku a budoucí kupní smlouvě je závazná i pro případné právní
nástupce účastníků obou smluvních stran. Bere dále na vědomi závazek budoucích
prodávajících respektovat práva dědiců budoucího kupujícího na uzavřeni nájemní
smlouvy a kupní smlouvy na bytovou jednotku v případě, že se dědic rozhodne tohoto
práva využit. Odmítne-li dědic vstoupit do práv a povinnosti zůstavitele, vyp|ývajÍcĹch
z této smlouvy, bude mu uhrazený investiční příspěvek vrácen v souladu s ustanoveními
o majetkovém vypořádáni stanov družstva.
3.

Budoucí kupující je oprávněn předložit družstvu individuálni požadavky na vybaveni bytu
a budoucí prodávající, jakožto spoluinvestoři stavby, se zavazuji tyto požadavky
respektovat, bude-li to technicky možné. Požadavky je třeba předložit na výzvu
zhotovitele stavby a zvýšené náklady, které změna Ůybaveni bytu vyvolá, uhradí budoucí
kupujici na účet zhotovitele do stanoveného terminu.

lV.

1. Učastnici smlouvy berou na
občanského zákoníku, podle
výše uvedené kupní smlouvy,
vůle jedné ze smluvních stran

vědomi poučení, vyplývající s ustanovení § 50a, odst. 2
něhož je možno, nedojde-li v dohodnuté době k uzavřeni
domáhat se u soudu ve lhůtě jednoho roku, aby prohlášení
bylo nahrazeno soudním rozhodnutím.

2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech a každá ze smluvních stran
obdrží 2 vyhotovení smlouvy.
3. Tato smlouva byla uzavřena podle vážné a svobodné vůle účastníků, prosté omylu a
nikoliv v tisni, či za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho pňpojuji své
vlastnoruční podpisy.
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