ČESTNÉ

PROHLÁŠENÍ ČLENA DRUŽSTVA-NÁJEMCE
o počtu členů domácnosti

Já, níže podepsaný, ________________________________________, nar. _____________________,
bytem ________________________________________________ jako nájemce (společní nájemci)
bytu č. __________ o velikosti __________, umístěného v ______ podlaží domu č.p. ____________,
v ulici _______________________________, v Praze ___________________, jehož pronajímatelem
je Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, družstvo, se sídlem Praha 4, Křesomyslova 3 čp. 229,
PSČ 140 00, IČ: 00033251, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl
DrXCIX, vložka 827,
tímto v návaznosti na ust. § 2272 a § 2273 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a čl. 47 odst. 1
písm. c) stanov družstva, p r o h l a š u j i , že celkový počet osob domácnosti ve výše
specifikovaném bytě činí ke dni ___________ 2019 _____ osob, a to (uvést jmenovitě včetně
datumu narození):

Beru na vědomí, že:


v případě přijetí nového člena do své domácnosti jsem povinen tuto skutečnost oznámit
pronajímateli - bytovému družstvu bez zbytečného odkladu;



oznámení o zvýšení počtu členů domácnosti musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození
a údaj o dosavadním bydlišti nového člena domácnosti;



pokud neučiním oznámení o zvýšení počtu členů domácnosti ani do dvou měsíců ode dne, kdy
změna nastala, jde o závažné porušení povinností člena plynoucích z nájmu družstevního bytu;



určuje-li nájemní smlouva anebo usnesení shromáždění delegátů právo bytového družstva
udělovat předchozí souhlas s přijetím nové osoby do nájemcovy domácnosti, jsem povinen
si nejdříve vyžádat tento souhlas od bytového družstva coby pronajímatele, jinak se přijetí další
osoby do domácnosti považuje za závažné porušení členských povinností spojených s nájmem;



přitom přijetí další osoby do nájemcovy domácnosti nesmí být v rozporu s požadavkem družstva
uvedeném v nájemní smlouvě nebo v usnesení shromáždění delegátů, aby v nájemcově
domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu,
aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé.
V Praze dne ____________ 2019
_________________________________
Podpis(y) nájemce (společných nájemců)

