
Stavební bytové družstvo LIAZ, Želivského 13, 466 05 Jablonec n.N. 
Zapsáno v Obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd.Dr.XXVI/152, IČ 00042226 

                 
 

EVIDENČNÍ LIST 
člena bytového družstva - NENAHRAZUJE smlouvu o převodu družstevního podílu 

 

 
Objekt č. ..............................   Adresa .............................................................................................................................................. 
 
Byt/garáž č. .........................   Velikost .......................   Podlaží .....................   Plocha .......................   Převoditelný     ANO / NE 
 
1. Žádost o provedení převodu družstevního podílu/části družstevního podílu 

(vyplní člen - dosavadní nájemce družstevního bytu/garáže - převodce) 
 

Jméno .......................................................................................................................  Členské číslo .......................................... 
 
Adresa dle OP .............................................................................................................RČ ..........................................................   

 
Manžel/ka  
Jméno ........................................................................................................................  RČ .......................................................... 

 
Žádám o provedení změn v evidenci družstva na základě doloženého převodu družstevního podílu/části družstevního podílu 
výše uvedeného bytu/garáže.  
 
Zároveň závazně prohlašuji: 

a) nejsem omezen ve svých dispozičních oprávněních k družstevního podílu/části družstevního podílu; ohledně mého 
družstevního podílu/části nejsou vedena žádná soudní řízení; 

b) není vůči mě či manželovi/ce vedeno exekuční řízení, jež by se týkalo mého družstevního podílu/ části družstevního 
podílu, 

c) předmětný družstevní podíl/část družstevního podílu je prostý jakýchkoli úředně evidovaných nebo jiných: 
- předkupních práv; zástavních práv; jiných práv či omezení a zatížení ve prospěch třetích osob bez ohledu na to, zda 

jde o práva zapisovaná do katastru nemovitostí či nikoliv; 

d) nepodal návrh na povolení oddlužení u místně příslušného soudu dle zákona č. 182/2006 Sb. 
   

Jsem si vědom vážných právních následků, jež by pro mne či manžela/ku, měla neúplnost či nepravdivost těchto mých 
prohlášení. 
 
Datum 

 
...........................................................................................  .......................................................................................... 

               podpis člena                      podpis manžela/ky 
 
2. Vyjádření ekonomického úseku (dveře č. 406 a 409) k datu ............................... 

 
Současná výše měsíčního předpisu úhrad     ................................................... 
 

      přeplatek             nedoplatek 
 
Měsíční úhrady (nájemné a služby)           .........................................................          ................................................... 
 
Ostatní pohledávky    .........................................................          ................................................... 
  

.........................................................          ...................................................    
 

     Odpady ........................................................................................................................................................................................    
        
Úvěry splácené v měsíčním předpisu úhrad       .........................................................          ................................................... 
(původní výše) 

 
Zpracoval (datum, podpis) ........................................................................................................................................................... 

 
 
3. Vyjádření právního oddělení (dveře č. 403) 

 
...................................................................................................................................................................................................... 

 
Zpracoval (datum, podpis) ........................................................................................................................................................... 

 
4. Vyjádření odd. členské a bytové evidence  

 
Poplatek spojený s převodem družstevního podílu ve výši ...................................... uhrazen dne ............................................. 
 
Dosavadní nájemce bude platit měsíční úhrady    do ............................................. 
 
Nový nájemce bude platit měsíční úhrady   od ............................................. 



5. Žádost o provedení pomocného technického rozdělení vyúčtování služeb 

 
Žádáme / nežádáme o provedení pomocného technického rozdělení služeb.  
V případě, že bude toto provedení požadováno, vyúčtování služeb za rok ................ bude vystaveno na nového nájemce-
nabyvatele. Pro možnost vypořádání převodce a nabyvatele bude provedeno pomocné technické rozdělení vyúčtování 
služeb. Toto bude společně s vyúčtováním služeb za rok ................ předáno nabyvateli v zákonné lhůtě do 4 měsíců od 
skončení zúčtovacího období. Finanční vypořádání přeplatku i nedoplatku za celé zúčtovací období bude provedeno 
s nabyvatelem.  Vypořádání s převodcem zajišťuje nabyvatel. 
          
Pomocné technické rozdělení vyúčtování služeb bude provedeno na základě předaného Protokolu o provedení 
mimořádného odečtu. Nejzazší termín předání Protokolu je 31. 12. příslušného zúčtovacího období. V případě, že Protokol 
nebude do tohoto data předán, pomocné technické rozdělení služeb nebude provedeno. 

              
Zpracování pomocného technického rozdělení vyúčtování služeb je zpoplatněno dle platných sazebníků částkou 370,- Kč 
+ DPH. Tento náklad bude vyúčtován ve vyúčtování služeb za příslušný rok nabyvateli. 
 

Souhlas s body 2. - 5. 
 
Podpis                    ............................................................................           ...................................................................... 
                                                                            převodce                                                                       nabyvatel 
 
 

ÚDAJE NOVÉHO ČLENA (NABYVATELE) 
(NENAHRAZUJE smlouvu o převodu družstevního podílu) 

 
 

                               členské číslo                                          členství od 
vyplní nabyvatel (hůlkovým písmem) 

 
Jméno a příjmení, titul ......................................................................................... Rodné číslo ........................................................ 
 
Rodné příjmení ..................................................................................................   Stav .................................................................... 
 
Místo narození ..................................................................................................... Občanství ...........................................................  
 
Adresa bydliště - dle OP ................................................................................................................................................................... 
 
E-mail ...............................................................................................................    Telefon  .............................................................. 
 
Manžel/ka 
 
Jméno a příjmení, titul .......................................................................................................................................................................  
 
Rodné příjmení ................................................................................................    Rodné číslo ..........................................................    
 
Datum sňatku    .................................................................................................. Občanství    ..........................................................    
 
Adresa bydliště dle OP (pokud je odlišná od manžela/ky) 

 
........................................................................................................................................................................................................... 
 
Se členem a jeho manželem/manželkou budou družstevní byt dále užívat: 
Jméno a příjmení      Vztah k nabyvateli   Rodné číslo 
 
...............................................................................        .........................................         ............................................... 
    
...............................................................................        .........................................         ............................................... 
 
...............................................................................        .........................................         ............................................... 
 
Prohlašuji, že: 
- jsou mi známy Stanovy SBD LIAZ v platném znění 
- jsem uvedl/a v evidenčním listě pravdivé a úplné údaje 
- budu oznamovat neprodleně, nejpozději však do 10 dnů, SBD LIAZ všechny změny v údajích uvedených 

v tomto Evidenčním listě 
- souhlasím s evidováním a zpracováním osobních údajů v rámci činnosti SBD LIAZ 
- družstevní podíl/část   JE / NENÍ(*)   součástí společného jmění     (* nehodící se škrtni) 
 
Zástupcem pro jednání s SBD LIAZ manželé určují ……………………….....................................…………………………………….. 
 
 
V Jablonci nad Nisou, dne .................................... Podpis/podpisy .................................................................................................. 


