
CC  
 

    BByyttoovvéé  

                DDrruužžssttvvoo  

                          aaffoouurrkkoovvaa  
 

 

BByyttoovvéé  ddrruužžssttvvoo  CCaaffoouurrkkoovvaa                                                                                        wwwwww..ccaaffoouurrkkoovvaa..cczz  

SSííddlloo::  PPrraahhaa  --BBoohhnniiccee,,  CCaaffoouurrkkoovvaa  552233//77,,  PPSSČČ  1188110000                                                                                                ee--mmaaiill::  ccaaffoouurrkkoovvaa552255@@sseezznnaamm..cczz  

IIČČ::  2244772277330000                                                                                                      IIDD  ddaattoovvéé  sscchhrráánnkkyy::  dduu88ttss66qq  

zzaappssáánnoo  uu  MMěěssttsskkééhhoo  ssoouudduu  vv  PPrraazzee  ppoodd  ssppiiss..  zznn..  DDrr  77552222    

 

Ceník administrativních úkon ů Bytového družstva Cafourkova   

(ceny v četně DPH) 

1. Převod členských práv a povinností, zm ěny členství, evidence, apod. 

Poplatek, spojený s vypracováním nájemní smlouvy související s převodem 
členských práv a povinností na osoby blízké v řadě přímé 

1.000,-Kč 

Poplatek, spojený s vypracováním nájemní smlouvy související s převodem 
členských práv a povinností na ostatní osoby 

3.000,-Kč 

Poplatek za převod bytu do osobního vlastnictví člena (členů) družstva 2.990,-Kč 

Registrace členství získaného dědictvím 1.000,-Kč 

Administrativní poplatek v souvislosti s ukončením členství při převodu členských 
práv a povinností  

300,-Kč 

Vyhotovení duplikátu nájemní smlouvy 200,-Kč 

Dohoda rozvedených manželů – změna v evidenci 300,-Kč 

2. Podnájem družstevního bytu, vým ěna družstevního bytu, apod. 

Povolení adresy sídla právnické osoby v bytě - jednorázově 2.000,-Kč 

Podnájem ostatním (osobám blízkým bez poplatku) osobám za každý i započatý 
měsíc – roční poplatek 

1.200,-Kč/rok 

Dodatečná administrace podnájmu bytu bez vydaného souhlasu družstva 
jednorázově 

3.000,-Kč 

Potvrzení o podnájmu  100,-Kč 

Výměna bytu mezi členy BD (každá ze stran výměny) 500,-Kč 

3. Stavební nebo jiná podstatná úprava v družstevní m byt ě  
(posouzení, souhlas družstva a stanovení podmínek, kontrola a schválení)  

Rekonstrukce bytového jádra 1.000,-Kč 

Stavební zásah do nosné zdi domu 1.000,-Kč 

Stavební zásah do nenosné stěny domu 500,-Kč 

Změna typu podlahové krytiny 500,-Kč 
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Zasklení lodžie 500,-Kč 

Vyjádření BD k ohlášení stavebních a jiných úprav v bytě 300,-Kč 

Ostatní 

Za provedení každé kopie strany formátu A4 členem BD předávaných nebo 
požadovaných dokladů, dopisů, stížností apod. písemností pro jeho osobní potřebu 

5,-Kč 

Vyhledání v archivu nebo spisu uložených písemností a dokladů pro osobní potřebu 
člena BD 

50,-Kč 

Vydání samostatného písemného potvrzení požadovaného členem BD pro jeho 
osobní potřebu (na cokoliv) 

100,-Kč 

Vydání samostatného písemného vyjádření (písemného podkladu) požadovaného 
členem BD pro jeho osobní potřebu (na donesený doklad) 

100,-Kč 

Opakovaná marná výzva družstva ke zpřístupnění bytu nebo nebytového prostoru 200,-Kč 

Podání návrhu na vydání platebního rozkazu a návrhu žaloby nebo podání návrhu 
na výkon rozhodnutí 

200,-Kč 

Vystavení a zaslání upomínky 100,-Kč 

Tisk platného znění stanov BD pro osobní potřebu člena BD 100,-Kč 

 

Sankce 

Porušení ujednání obsažených v povolení - souhlasu BD při rekonstrukci bytu 3.000,- Kč 

Opakované porušování Domovního řádu 3.000,- Kč 

Nedodržování Stanov BD                                                                                                     
 

3.000,- Kč 

Poznámka:  
Za hrubé, opakované porušení Stanov BD může dojít až k vyloučení člena z BD. Za porušování nájemní 
smlouvy bude ukončen pronájem bytu nebo nebytového prostoru nájemci.  

 

 

Tento ceník schválilo představenstvo BD Cafourkova na svém zasedání dne 16.9.2013 a 
nabývá tímto dnem účinnosti. 

 
 

V Praze dne 16.9.2013 
 
 
    Marcela Krčmářová, v.r.                                                             Zdeněk Kovářík, v.r. 
předsedkyně BD Cafourkova                                                    místopředseda BD Cafourkova 


