Stavební bytové družstvo
S T A V B A Ř , družstvo

Žádost o schválení smlouvy o podnájmu
*bytu – *části bytu

Člen SBD Stavbař, *pan (paní) - *právnická osoba
…………………………………………………………………………………………………………...
(*příjmení/rodné/, jméno, titul - *obchodní jméno, zastoupení)
……………………………………………..
(*datum narození - *IČ)

………………………………………………...
(členské číslo)

……………………………………………………………………………………………………………………………..
(*adresa trvalého bydliště - *sídlo)
telefon: ………………………………………………………..
společný člen (manžel - manželka)

…………………………………………………………………………………………………………...
(příjmení/rodné/, jméno, titul manžela /manželky/)
……………………………………………..
(datum narození)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(adresa trvalého bydliště)
na straně jedné (dále jen nájemce, nájemci)
a

pan (paní) ……..……………………………………………………………………………………...
(příjmení, jméno, titul)
……………………………………………..
(datum narození)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(adresa trvalého bydliště)
telefon: ………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(adresa pro korespondenci)
na straně druhé (dále jen podnájemce)

žádají představenstvo Stavebního bytového družstva STAVBAŘ, družstva jako pronajímatele ve smyslu
ust. čl. 47 odst. 5 Stanov SBD Stavbař o souhlas k této smlouvě o podnájmu *bytu - *části bytu:
Čl. I.
Nájemce (nájemci se zavazuje(í) přenechat podnájemci do podnájmu:
a)*

družstevní byt č. .……………………..……… I. kategorie, o velikosti ….……………….………………..
v ………… podlaží domu čp. ………………… v Praze ……………………………………………………

b)*

část družstevního bytu č. …………..……..… I. kategorie, o velikosti …….…………….………………..
v ………… podlaží domu čp. ………………… v Praze ……………………………………………………

konkrétně ………………………………………………………………………………………………………………...
(označení a počet místností)
o výměře podlahové plochy …………………………………….

Čl. II.
Společně s podnájemcem budou *byt - *část bytu užívat tyto osoby
jméno, příjmení

vztah k podnájemci

datum narození

Čl. III.
Podnájem se sjednává na dobu *určitou v této smlouvě, a to od …………..….……. do ………….…………
*podnájem nejdéle na dobu jednoho roku
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Prodloužení podnájmu podléhá souhlasu představenstva družstva. Prodloužení podnájmu bez souhlasu
pronajímatele bude kvalifikováno jako podnájem bez souhlasu představenstva družstva a je hrubým
porušením povinnosti člena pod sankcí vyloučení.
………………………………………………….
…………………………………………..…….
podpis(y) nájemce (nájemců)

………………………………………………………
podpis podnájemce

Poznámka:
* nehodící se škrtněte (v celé délce nežádoucího textu)
S poskytnutými údaji osobního charakteru prostřednictvím tohoto formuláře bude nakládáno ve smyslu obecně závazných norem upravujících nakládání s
osobními údaji (Směrnice EÚ č. 2016/679, zákon č. 110/2019 Sb.). Svým podpisem na tomto formuláři člen družstva (uchazeč o členství) potvrzuje
správnost a úplnost uvedených údajů a zároveň výslovně souhlasí s jejich uvedením a následným zpracováním pro potřeby evidence družstva, které bude
s poskytnutými údaji nakládat v rámci zákona a stanov družstva.

Odůvodnění žádosti:

SDĚLENÍ
V souvislosti se schváleným podnájmem bytu číslo ……….. v ulici …………………………….
číslo popisné ……… v Praze …………. sděluje nájemce …………...………………..…….
kontaktní spojení pro řešení případných problémů spojených s užíváním bytu a zasílání
korespondence po dobu trvání podnájmu:
adresa:
číslo telefonu:

…………………….…………………………………….
…………………………………….……………

V Praze dne ……………………
……………………………………………….
podpis nájemce
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