
Příloha č. 1: Výše úhrad za správní úkony družstva z podnětu a zájmu 

jednotlivých členů BD LB Tyršova 
 

A) Změna dispozičních práv s družstevními jednotkami, dohody o zániku společného 

členství rozvedených manželů 

 

1. Převod členských práv a povinností a výměna bytu 

 

a) převod a výměna u příbuzných člena v řadě přímé                 1000,- 

(rodiče-děti-vnuci-sourozenci- manžele) 

b) převod a výměna u příbuzných v řadě nepřímé                         2000,- 

 (sestřenice-bratranec-teta-strýc-snacha) 

c) převod a výměna v ostatních případech dle velikosti bytu: 

do 100 m               3 000,- 

nad 100 m               5 000,- 

d) opakované převody členských práv a povinností  
-     do 3. měsíců je poplatek ve výši 4násobku sazby velikosti bytu 

- do 6 měsíců je poplatek ve výši 3násobku velikosti bytu 

- do 12 měsíců je poplatek ve výši 2násobku sazby velikosti bytu 

2. Přenechání bytu do podnájmu (kromě členů družstva navzájem) 

 

do 1 roku    na 1 - 2 roky             na 2-3 roky 

        2 000,-                    4 000,-                       6 000,- 

       

přenechání do pronájmu u příbuzných v řadě přímé               1 000,- 

přenechání do pronájmu u příbuzných v řadě nepřímé              3 000,- 

 

3.     Úkony členské evidence související s rozvodem manželů              1 500,- 

4.     Základní členský vklad při vzniku členství                                   2 500,- 

5.     Jiné poplatky 

  - vydání duplikátu                                                                         100,- 

  - vydání potvrzení                  100,- 

    

B)   Při výpovědi z nájmu bytu na základě vyloučení z družstva či pravomocného     

rozsudku soudu                                                                                                      10 000,- 
C)    Při převodu nebytového prostoru pro podnikatelkou činnost                       

do 100 m               3 000,- 

nad 100 m               5 000,- 
       

D)   Vyřizování žádostí o souhlas k provedení stavebních úprav 

a) Vydání souhlasného stanoviska ke stavebním úpravách v bytě nebo garáži, 

které nepodléhají oznamovací povinnosti vlastníka objektu            500,- 

b) Vydání souhlasného stanoviska ke stavebním úpravách v bytě nebo garáži,  

které svým rozsahem podléhají vydání stavebního  povolení a kolaudačnímu 

rozhodnutí Stavebního úřadu města Liberec                                     1 000,- 

 

Výše úhrad byla schválena  ČS dne 20.listopadu 2007 


