ČLENSKÁ PŘIHLÁŠKA DO BYTOVÉHO DRUŽSTVA
Žádám o přijetí za člena
bytového družstva BD Mrkvičkova 1350 - 1355, Praha 17 Řepy, PSČ 163 00
VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM

Příjmení, jméno, titul:

datum a místo narození:

číslo OP:

………………………………………………………………….…............…………..……................................
kontaktní telefon/email:……..………………………………………………………….……............................
adresa bydliště a PSČ: .............................................................................................................................................
Příjmení, jméno titul, manžela/ky

datum a místo narození:

číslo OP:

.................................................................................................................................................................................
adresa bydliště a PSČ: .............................................................................................................................................
S právem nájmu k bytu: Mrkvičkova č. p. ................. č. orientační.......................... byt číslo:....................
Prohlašuji, že:
-

-

-

veškeré údaje uvedené v této přihlášce jsou pravdivé a jsem si vědom/a, že jsem povinen/povinna oznamovat
družstvu neprodleně všechny změny v údajích uvedených v této přihlášce,
jsem si vědom(a), že podáním přihlášky jsem oprávněn(a) hlasovat na ustavující schůzi družstva,
se zavazuji plnit členské povinnosti, vyplývající s platných právních předpisů, ze stanov, z usnesení
představenstva a členské schůze bytového družstva,
s manželem (manželkou) nejsme ve sporu, kdo je oprávněným nájemcem bytu,
zavazuji se k uhrazení vstupního členského vkladu ve výši 2.000, - Kč, jenž bude použit k uhrazení nákladů
spojených se založením družstva 500,- Kč a na základní členský vklad ve výši 1.500,- Kč, a to ve lhůtě do data
11.5.2011 na účet určený správcem vkladu (viz. instrukce),
beru na vědomí, že při neuhrazení vstupního členského vkladu se nestanu členem družstva,
zavazuji se uhradit dodatečný členský vklad. Výše tohoto vkladu může být na základě návrhu představenstva
a rozhodnutím členské schůze upravena ve vazbě na výši poskytnutého úvěru na financování kupní ceny
bytových domů Mrkvičkova č. p. 1350 až č.p. 1355,
ve vztahu k výše uvedenému bytu nemám nebo si nejsem vědom(a) toho, že bych měl(a) jakékoliv závazky vůči
jeho vlastníkovi České republice v příslušnosti hospodaření Ministerstva obrany a příspěvkové organizace Správy
vojenského bytového fondu Praha. Současně prohlašuji, že nemám nebo si nejsem vědom toho, že bych měl(a)
daňové nedoplatky nebo nedoplatky na pojistném veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.

Tento projev vůle činím svobodně a vážně, plně způsobilý(á) k právním úkonům, s úmyslem stát se členem
shora uvedeného družstva. Součástí této přihlášky je čestné prohlášení o pravosti údajů.

V Praze dne: ………………....... 2011

……………………....……...
podpis

……………………........
podpis

Vyplní kancelář bytového družstva Mrkvičkova 1350 -1355
Došlo dne: …………………… 2011

Členské číslo: …………...

Projednáno na ustavující schůzi bytového družstva dne : ………………..…................
Podpis za bytové družstvo : ……………………………..

PROHLÁŠENÍ
Čestně prohlašuji, že v dokumentu Přihláška do bytového družstva BD Mrkvičkova 1350 -1355, jehož je
toto prohlášení nedílnou přílohou, uvádím pouze pravdivé a správné údaje. Jsem si vědom(a) toho, že pokud by
se mnou uvedené informace ukázaly být nepravdivé, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

Souhlasím, aby BD Mrkvičkova 1350 - 1355, se sídlem Mrkvičkova 1354, Praha 17 Řepy, 163 00
zpracovávalo mnou poskytnutá data, níže specifikována, pro evidenci členů družstva a užívání družstevního
bytu, a to po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností plynoucích z mého členského vztahu k družstvu.
Zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů. Tento souhlas
dávám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Poskytnutá osobní data:
Jméno a příjmení, rodné číslo, adresa bydliště, email, telefonní číslo
Datum:_________________________ 2011

Jméno, příjmení, titul (hůlkovým písmem):

__________________________________________/______________________________________________

Podpis:…………………………….........................

Podpis...........................................................................

