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NABÍDKA  PŘIDĚLENÍ  UVOLNĚNÉHO  DRUŽSTEVNÍHO  BYTU 
 Představenstvo Bytového družstva Cafourkova (dále též pouze „BD“), v souladu s ustanovením 
článku 36 platných Stanov Bytového družstva Cafourkova (dále též pouze „Stanovy“),  

oznamuje záměr 
přidělit uvolněný družstevní byt zájemcům z řad členů BD i ostatních zájemců, 

a to formou výběrového řízení 

 BD Cafourkova má v současné době k dispozici následující uvolněný družstevní byt 
s dispozičním řešením 3+kk+lodžie+sklepní kóje: 

• byt č. 522/18 s celkovou plochou 58,74m2 (včetně lodžie a sklepní kóje) ve 4. patře (5. NP) 
na adrese Cafourkova 522/5; 

 
Celková minimální cena základního, dalšího a mimořádného členského vkladu, dle ustanovení 
článků 23 – 25 Stanov, spojená s právem nájmu družstevního bytu, je stanovena ve výši 
1 750 000 Kč (slovy jedenmilionsedmsetpadesáttisíc korun českých). V ceně je započtena i cena 
příslušného spoluvlastnického podílu na pozemcích. 

Nabízený byt je nezařízený, vybílený a čistý. 
Prohlídky bytu se uskuteční dne 27. ledna 2016 v době mezi 1600 – 1800 hod. a dne 28. ledna 2016 
v době mezi 1000 - 1200 hod. Sraz zájemců je 15 minut před stanoveným začátkem prohlídky před 
kanceláří BD (vchod z parku v přízemí Cafourkova 523/7). 
 
Podmínky účasti ve výběrovém řízení: 
Nejpozději do 15. února 2016 1200 hod., je zájemce povinen uhradit na účet BD 
č. 4200251320/6800 zálohu-jistinu ve výši 50 000 Kč (slovy padesáttisíc korun českých) - 
var. symbol: 1652218. Rovněž nejpozději v tomto termínu je zájemce povinen doručit BD 
zalepenou obálku s označením „Výběrové řízení – byt 522/18“, která bude obsahovat vlastní 
identifikaci účastníka výběrového řízení, dále částku, za jakou je ochoten členská práva spojená 
s nájmem družstevního bytu nabýt s tím, že výše uvedená cena v nabídce představuje spodní limit, 
a dále také počet budoucích uživatelů bytu a tel. nebo e-mail účastníka výběrového řízení. U 
vítězné nabídky bude složená záloha-jistina započtena ve prospěch členského vkladu, v ostatních 
případech bude do 10 dnů zájemcům vrácena. 

V případě, že vítěz výběrového řízení od vstupu do BD odstoupí nebo z jiných důvodů na jeho 
straně nepodá členskou přihlášku a nedoplatí celkovou nabídnutou částku do 30 dnů po oznámení, 
že jeho nabídka byla vybrána, složená záloha-jistina propadá ve prospěch BD. 

Veřejné otevírání obálek se uskuteční dne 15. února 2016 mezi 1900 a 1930 hod. v kanceláři BD. 
 
V Praze dne: 11.1.2016 
 
                                                        Marcela Krčmářová, předsedkyně představenstva  v. r. 
                                                        Mgr. Jan Holý, člen představenstva  v. r.  


