
DOHODA O UKONČENÍ ČLENSTVÍ

v Bytovém družstvu IMOBILIEN
se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010

Níže uvedeného dne, měsíce a roku 
uzavřely následující strany  :

jméno, příjmení :
r.č. :  
trvale bytem : 
členské číslo : 

na straně jedné jako člen družstva, dále jen člen

a

Bytové družstvo IMOBILIEN 
sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010
IČ : 272 91 120
zapsané v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. vložka : 782

na straně jedné jako družstvo, dále jen družstvo

tuto dohodu o ukončení členství člena v     družstvu :  

Na  základě  dohody  obou  stran  končí  dnem  právních  účinků  vkladu  smlouvy  o  převodu 
družstevní jednotky do vlastnictví člena (resp. poslední smlouvy v případě, že je jednotek převáděno 
více),  která  je  podepisována  současně  s touto  dohodou,  podpisem  této  dohody  členství  člena 
v Bytovém družstvu IMOBILIEN. 

Tato  dohoda  se  uzavírá  jako  podmínka  převodu  jednotky  členovi  tak,  jak  je  stanoveno 
stanovami.

Vyúčtování částek připadajících na převáděnou jednotku uhrazených do fondu oprav :

do fondu uhrazeno členem celkem : _______________,-Kč
spotřebováno : _______________,-Kč
nespotřebovaný zůstatek: _______________,-Kč

Zůstatek v souladu se stanovami  zůstává v držení družstva až do doby vzniku společenství vlastníků 
jednotek,  kam bude  poté  převeden.  Do  té  doby  s nimi  nakládá  jako  většinový  spoluvlastník  domu 
družstvo v souladu s jejich účelovým určením.



Vyúčtování částek připadajících na převáděnou jednotku uhrazených do rizikového fondu:

do fondu uhrazeno členem celkem : Kč
spotřebováno : Kč
nespotřebovaný zůstatek: Kč

Zůstatek rizikového fondu bude převeden členovi na účet SVJ v souladu se stanovami, kde bude plnit 
obdobnou funkci jako u bytového družstva s čím člen výslovně souhlasí.

Vypořádací podíl člena :

vzhledem k tomu, že se členství ukončuje v souvislosti s převodem „jeho“ družstevní jednotky do jeho 
vlastnictví, činí dle stanov symbolickou 1,-Kč, neboť družstvo nemá nerozdělený zisk. 

Nárok na výplatu tohoto vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení řádné účetní 
závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. 

Vyúčtování úhrad za služby hrazené zálohově : 

bude  provedeno  dodatečně  v řádném  termínu  pro  jejich  vyúčtování  stejně,  jako  by  se  členství 
nekončilo.

V Liberci dne  ………………….

________________________________
předseda družstva Ing. Martin Kulhánek

________________________________
člen družstva 


