Stavební bytové družstvo
S T A VB A Ř , družstvo

DOHODA O ZRUŠENÍ SPOLEČNÉHO ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU
A URČENÍ VÝLUČNÉHO ČLENA DRUŽSTVA A NÁJEMCE BYTU MEZI
ROZVEDENÝMI MANŽELY
Bývalí manželé ………………………………………….., rodné číslo ….…………………….
a ………………………………………..…., rodné číslo …...………………….,
jejichž

manželství

bylo

rozvedeno

rozsudkem

……….………………….

soudu

…………………………………., čj. ………………… ze dne …………………., jehož právní
moc nastala dne …………………, se v souladu s čl. 28 odst. (1) písm. b) a odst. (3) dohodli,
že výlučným členem Stavebního bytového družstva STAVBAŘ, družstva,

IČ 00033251,

se sídlem Křesomyslova 3 čp. 229, Praha 4, (dále jen „družstvo“) a výlučným nájemcem
družstevního bytu č. ……… v domě čp. ……………, ulici …………………………………
v Praze …….. (dále jen „byt“) bude nadále …………………………………………
Uzavřením této dohody se zrušuje právo společného nájmu bytu a společné členství účastníků
této dohody v družstvu. Veškerá práva a povinnosti z členství v družstvu a nájmu bytu přecházejí
dnem podpisu této dohody na shora uvedeného výlučného člena družstva
a výlučného nájemce bytu.
Osoba, které členství podle této dohody zaniklo, tedy ………………………….…………..
prohlašuje, že:
1.

nemá vůči družstvu žádné pohledávky.

2. byt vyklidil∗) – vyklidí∗) dne …………………. a v souvislosti s vyklizením bytu
si nečiní jakýchkoli nároků vůči družstvu. Toto prohlášení platí i pro případ, kdy tato osoba
zůstane po uzavření této dohody v postavení uživatele bytu a k vyklizení dojde v budoucnu, v den
podpisu dohody, k blíže neurčenému datu.
Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom obdrží účastníci dohody a
jedno družstvo.
V Praze dne …………………….

……………………………………………

……………………………………………….

Úředně ověřené podpisy obou bývalých manželů

∗) nehodící se škrtněte
S poskytnutými údaji osobního charakteru prostřednictvím tohoto formuláře bude nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 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 vč. rodného čísla pro potřeby evidence družstva, které bude s poskytnutými údaji nakládat v rámci zákona a stanov družstva.

