
Bytové družstvo Centrum Havířov 
se sídlem Dlouhá třída 467/13, 736 01 Havířov - Město 

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 312 
1Č: 47677228, DIČ: CZ47677228, www.bdcentrum.cz  ‚ tel: 596 811 306, e-mail: spravabdcentrum.cz 

Ceník úhrad za úkony a služby prováděné družstvem 

Položka 	. částka 

Souhlas k podnájmu nebo prodloužení podnájmu 300,- Kč  
Souhlas k podnájmu nebo prodloužení podnájmu mezi příbuznými v řadě  přímé 	150,- Kč  
Souhlas s umístěním sídla v bytě  500,- Kč  
Převod družstevního podílu k bytu 4.000,- Kč  
Převod družstevního podílu k bytu mezi příbuznými v řadě  přímé 2.000,- Kč  
Převod družstevního podílu ke garáži 1 .500,- Kč  
Převod družstevního podílu ke garáži mezi příbuznými v řadě  přímé 750,- Kč  
Převod bytu do vlastnictví člena - nájemce dle zákona 10.000,- Kč  
Převod garáže do vlastnictví člena - nájemce dle zákona 5.000,- Kč  
Poskytnutí kopie stanov družstva 50,- Kč  
Poskytnutí kopie prohlášení vlastníka 1.000,- Kč  
Poskytnutí kopie PENB 500,- Kč  
Vystavení potvrzení o členství (dle či. 28 Stanov) 200,- Kč  
Vystavení potvrzení pro správní orgán (např. obecní úřad) 250,- Kč  
Vystavení potvrzení k nájmu bytu (Jen na písemnou žádost člena) 200,- Kč  
Vystavení potvrzení k převodu družstevního podílu (jen na písemnou žádost člena) 

Vystavení upomínky dlužníkovi 250,- Kč  
Povolení stavebních úprav v bytě  600,- Kč  
Povolení montáže doplňkového zařízení bytu 500,- Kč  
Dodatečné povolení stavebních úprav 2.000,- Kč  
Vyhledání technické dokumentace k bytu/domu 300,- Kč  

+ náklady na pořízení kopie technické dokumentace 

Účast technika družstva při řešení oprav, které si hradí nájemce 300,- Kč  
Zajištění drobné opravy v bytě  (a/nebo sklepě), garáži družstvem dle či. 32 Stanov 	300,- Kč  
Zajištění vyklizení bytu (a/nebo sklepa), garáže družstvem 500,- Kč  

+ náhrada nákladů  vynaložených za provedení vyklizení 

+ náhrada nákladů  za úschovu vč. uložení odpadu 

+ náhrada nákladů  vynaložených za právní služby 

Dezinsekce bytu 1 .500 Kč/l aplikace 

Zhotovení nakódovaného čipu k otvírání dveří ve vchodě  (z požadavku člena) 	 121,- Kč  
Vytištění nebo kopírování formát A4 5,- Kč/l str. 
Vytištění nebo kopírování formát A3 10,- Kč/l str. 
V případě  požadavku člena na odeslání požadovaných dokumentů  poštou se k uvedeným cenám 
připočte poštovné dle aktuálních sazeb Ceské pošty. 

Uvedené ceny jsou uvedeny vč. DPH. 

Tímto se ruší dosavadní rozhodnutí PD ze dne: 30.1.2017 vzápise č. 4/2017. 

Projednánoa schváleno usnesením představenstva družstva dne 8.8.2022 uvedené v zápise 
č.l4/2022. Učinnost tohoto předpisu nastává dnem schválení představenstvem družstva. 

............................. Bykove ciruzstvo Centrum Havirov 
se sídlem Dlouhá třída 467/13 Ing. Vínovský David 

73601 HAVĺŘOV - Město 	® 	předseda představenstva družstva 
IČ: 476 77 228, DIČ: CZ47677228 


