Smlouva o dalším členském vkladu
Uzavřená mezi účastníky:
Stavební bytové družstvo STAVBAŘ, družstvo
IČ 00033251
se sídlem v Praze 4, Křesomyslova 3, č.p. 229
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl DrXCIX, vložka 827
zastoupené Ing. Františkem Sojkou, předsedou představenstva a Ing. Vladimírem Hasalem,
místopředsedou představenstva
(dále také družstvo)
a
člen/společní členové
Jméno, příjmení

………………………….

nar. dne

………………………….

trvale bytem

………………………….

a
Jméno, příjmení

………………………….

nar. dne

………………………….

trvale bytem

………………………….

(dále jen člen)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dalším členském vkladu
ve smyslu ustanovení § 572 Zákona o obchodních korporacích v platném znění
I.
Podle čl. 5 odst. (1) stanov družstva je podmínkou vzniku členství splnění vkladové
povinnosti k základnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu ve smyslu
ustanovení čl. 14 odst. (6) stanov. Podle platné právní úpravy je ke složení dalšího členského
vkladu zapotřebí sjednat smlouvu o dalším členském vkladu a jeho splacení.
Ve smyslu stanov družstva, čl. 14 představuje majetkovou účast člena základní členský vklad
a další členský vklad (čl. 14, odst (4) stanov družstva).
Stanovy ve svém čl. 14 odst. (6) určují, že výše dalšího členského vkladu činí 2.900,-- Kč.

II.
Člen se touto smlouvou zavazuje k úhradě dalšího členského vkladu ve výši 2.900,-- Kč
na účet družstva, č. účtu 747315/0300 ve lhůtě do 14 dnů po podpisu této smlouvy nebo
v hotovosti do pokladny družstva.
Člen bere na vědomí, že bez úhrady dalšího členského vkladu podle této smlouvy nevznikne
členství v družstvu (viz. čl. 5 odst. (1) stanov). V případě, že družstvo nepřijme člena za člena
družstva vrátí složený další členský vklad členovi podle ustanovení čl. 5 odst. (4) stanov.
III.
Člen bere na vědomí, že s dalším členským vkladem nejsou spojena žádná další práva,
resp. k tomuto dalšímu členskému vkladu se žádná taková práva neváží a složení tohoto
vkladu je podmínkou pro vznik členství, resp. pro jeho trvání.
S dalším členským vkladem podle této smlouvy bude dále nakládáno podle ustanovení stanov
družstva.
IV.
Tato smlouva o dalším členském vkladu byla sjednána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá
strana obdrží jedno paré.
Obě strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí s tím, že obsah smlouvy je projevem
jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
V Praze dne:

V Praze dne:

…………………………………….
Člen

……………………………………
Ing. František Sojka

……………………………………..
Společný člen

…………………………………………
Ing. Vladimír Hasal

S poskytnutými údaji osobního charakteru prostřednictvím tohoto formuláře bude nakládáno ve smyslu obecně zá vazných 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.

