
-

na straně prodávající (dále též jen „Strana prodávající“)

a

Bytové družstvo Jak bydlet doma VIII
IČO: 14247135
sídlem Ječná 550/1, Nové Město, 120 00 Praha 2
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Dr 8959
zastoupené Mgr. Michalem Moučkou, předsedou družstva

na straně kupující (dále též jen „Strana kupující“)

Strana prodávající a Strana kupující společně dále jen „Smluvní strany“ uzavírají tuto

SMLOUVU KUPNÍ O PRODEJI NEMOVITÝCH VĚCÍ
(dále jen „Smlouva“)

I.
1.1. CO PRODÁVÁTE: Strana prodávající prohlašuje, že má ve svém vlastnictví

následující nemovité věci (dále jen „Předmět Smlouvy“):

-    podíl o velikosti 1/1 na

1.2. NEMÁTE ŽÁDNÉ ZATAJENÉ DLUHY: Strana prodávající prohlašuje, že ke dni
uzavření této Smlouvy neváznou na Předmětu Smlouvy žádné dluhy či omezení (s
případnými výjimkami uvedenými na listu vlastnictví), a zavazuje se tento stav v
budoucnu nezměnit, zejména Předmět Smlouvy nezcizit.

II.
1.3. PROHLÁŠENÍ, ŽE OPRAVDU PRODÁVÁTE: Strana prodávající touto smlouvou

Předmět Smlouvy Straně kupující prodává, a Strana kupující jej do svého
výlučného vlastnictví kupuje.

1.4. ZA KOLIK NEMOVITOST PRODÁVÁTE: Kupní cenu za Předmět Smlouvy si
Smluvní strany sjednaly ve výši 2.361.225,- Kč.

1.5. JAK BUDE CENA UHRAZENA: Kupní cena bude uhrazena způsobem, který si
Smluvní strany mezi sebou dodatečně ujednají.



1.6. PŘEDÁNÍ NEMOVITOSTI: Předmět smlouvy je předán ke dni podání návrhu na
vklad vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.

III.
1.7. MOŽNOST ZRUŠENÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM: Strana kupující je oprávněna

odstoupit od této Smlouvy s okamžitými účinky pokud zjistí, že jí Strana
prodávající uvedla před jejím uzavřením nepravdivé, nepřesné nebo neúplné
údaje, zejména o rozsahu závazků Strany prodávající.

1.8. V případě, kdy dojde ke zrušení Smlouvy z důvodu na Straně prodávající,
zavazuje se Strana prodávající zaplatit Straně kupující paušální náhradu škody se
zrušením Smlouvy vzniklé, a to ve výši 3% kupní ceny.

1.9.VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ: Strana prodávající tímto uděluje
Miroslavu Polívkovi, nar. 13.11.1986, bytem Kamenná 1581, 58301 Chotěboř,
plnou moc, aby ji v celém rozsahu zastupoval ve všech řízeních u příslušného
katastrálního úřadu týkajících se vkladu práv dle této smlouvy do katastru
nemovitostí. Zejména je zmocněnec oprávněn jménem Strany prodávající podat
návrh na vklad, již podaný návrh vzít zpět, vzdát se práva odvolání, přijímat
veškeré písemnosti.

1.10. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ: Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto
Smlouvu kupní před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a souhlasí s jejím
obsahem.

Havlíčkova Borová dne: Havlíčkova Borová dne:

Strana kupující
(úředně ověřený podpis)

Strana prodávající
(úředně ověřený podpis)



-

na straně prodávající (dále též jen „Strana prodávající“)

a

Bytové družstvo Jak bydlet doma VIII
IČO: 14247135
sídlem Ječná 550/1, Nové Město, 120 00 Praha 2
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Dr 8959
zastoupené Mgr. Michalem Moučkou, předsedou družstva

na straně kupující (dále též jen „Strana kupující“)

Strana prodávající a Strana kupující společně dále jen „Smluvní strany“ uzavírají tuto

DOHODA O ÚHRADĚ KUPNÍ CENY

I.
1. PROČ DOHODU UZAVÍRÁME: Strana prodávající a strana kupující dnešního dne

uzavřely kupní smlouvu (dále jen “Kupní smlouva”), jejímž předmětem jsou
následující nemovité věci (dále jen „Předmět Smlouvy“):

-    podíl o velikosti 1/1 na

2. TOUTO DOHODOU ŘEŠÍME ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY: Kupní cena za
Předmět Smlouvy byla sjednána ve výši 2.361.225,- Kč s tím že bude uhrazena
způsobem, který si Smluvní strany mezi sebou dodatečně ujednají.

3. SOUHLASÍM, ŽE PRODÁVÁM LEVNĚJI, NEŽ JE OBVYKLÁ CENA: Strana
prodávající tímto prohlašuje, že souhlasí s uvedenou kupní cenou a výslovně
prohlašuje, že si je vědoma toho, že výše kupní ceny za Předmět Smlouvy je
nižší než aktuální tržní hodnota Předmětu Smlouvy, která může dosáhnout až
4.500.000,- Kč, a to z důvodů uvedených v § 1794 odst. 2 Občanského
zákoníku. V souladu s ust. § 1794 odst. 2 Občanského zákoníku se Strana
prodávající svého práva dle § 1793 Občanského zákoníku (požadovat zrušení
Kupní smlouvy a navrácení všeho do původního stavu) výslovně vzdává a souhlasí
s neúměrnou cenou, ač je jí skutečná cena plnění známa. Pro vyloučení
pochybností Strana kupující potvrzuje, že v případě zániku členství Strany



prodávající v družstvu (Straně kupující) bude Předmět Smlouvy zpeněžen
(nebude-li dohodnuto, že Předmět Smlouvy bude prodán zpět Straně prodávající)
a Straně prodávající vznikne nárok na vypořádací podíl, do jehož výpočtu
vstupuje ve prospěch Strany prodávající zejména rozdíl mezi kupní cenou
Předmětu Smlouvy dle této dohody a kupní cenou, za níž bude Předmět Smlouvy
zpeněžen. Podrobné podmínky vzniku nároku na vypořádací podíl a jeho výpočtu
jsou stanoveny ve stanovách a v závazné přihlášce do družstva.

4. JAK BUDE KUPNÍ CENA UHRAZENA:

a) ZAPOČTENÍ: pohledávka Strany prodávající za Stranou kupující na úhradu části kupní
ceny se účinností této dohody vypořádává započtením (dohodou Smluvních stran)
takto:
- částka 10.000,- Kč vůči pohledávce Strany kupující za Stranou prodávající ve stejné
výši z titulu úhrady základního členského vkladu souvisejícího se vstupem Strany
prodávající do družstva, stanoveného dle čl. 5 odst. 4 stanov družstva;

- částka 15.000,- Kč vůči pohledávce Strany kupující za Stranou prodávající ve stejné
výši z titulu úhrady poplatku souvisejícího se vstupem Strany prodávající do
družstva, stanoveného dle sazebníku poplatků družstva;

- částka 81.000,- Kč vůči pohledávce Strany kupující za Stranou prodávající ve stejné
výši z titulu úhrady transakčního poplatku, stanoveného dle sazebníku poplatků
družstva;

- částka 260.000,- Kč vůči pohledávce Strany kupující za Stranou prodávající ve
stejné výši z titulu úhrady dalšího členského vkladu souvisejícího se vstupem Strany
prodávající do družstva, stanoveného dle čl. 5 odst. 4 stanov družstva;

b) ODMĚNA ZPROSTŘEDKOVATELE: bezhotovostním převodem částky 104.125,- Kč a
částky 49.000,- Kč ve prospěch účtu společnosti Rentilus s.r.o., IČO: 10667482, se
sídlem Ječná 550/1, 120 00 Praha 2 - Nové Město, č. 2902132909/2010, variabilní
symbol: -, za účelem úhrady dluhu Strany prodávající vůči této společnosti dle
smlouvy o zprostředkování příležitosti k prodeji nemovitostí uzavřené mezi touto
společností a Stranou prodávající, a to do 30 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy;

c) ODMĚNA ADVOKÁTA: bezhotovostním převodem částky 12.100,- Kč ve prospěch
účtu Mgr. Vladimíra Štekla, advokáta se sídlem v Brně, Vlhká 194/25, 602 00 Brno,
IČO: 66253144, č. 115-4906630277/0100, variabilní symbol: -, za účelem úhrady
dluhu Strany prodávající vůči tomuto advokátovi, a to do 30 dnů ode dne uzavření
Kupní smlouvy;

d) ÚHRADA VAŠICH DLUHŮ ZAJIŠTĚNÝCH ZÁSTAVNÍM PRÁVEM: bezhotovostním
převodem částek odpovídajících výši pohledávek následujících zástavních věřitelů:







a to vždy ve prospěch účtu příslušného zástavního věřitele dle aktuálního písemného
vyčíslení pohledávek vydaného tímto zástavním věřitelem. Strana prodávající se
zavazuje předat Straně kupující vyčíslení pohledávek od každého zástavního věřitele
nejpozději do pěti dnů od uzavření Kupní smlouvy; v případě porušení této povinnosti je
Strana kupující oprávněna odstoupit od této dohody a od Kupní smlouvy. Částky dle
tohoto písm. budou uhrazeny nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy bude na listu vlastnictví
zapsána jako vlastník Předmětu Smlouvy Strana kupující, a nejsou k němu zapsána
žádná omezení, vyjma omezení a řízení zapsaných ke dni uzavření Kupní smlouvy;

e) PRO VÁS, AŽ BUDE VŠE PŘEPSÁNO: ve zbytku kupní ceny ve prospěch účtu Strany
prodávající č. ……………………………, variabilní symbol: -, a to nejpozději do 40 dnů ode
dne, kdy bude na listu vlastnictví zapsána jako vlastník Předmětu Smlouvy Strana
kupující, a nejsou k němu zapsána žádná omezení.



5. ROZUMÍM TOMU, CO SE PLATBAMI KUPNÍ CENY HRADÍ: Strana prodávající
prohlašuje, že se způsobem úhrady kupní ceny, jak výše uvedeno, výslovně
souhlasí.

Havlíčkova Borová dne: Havlíčkova Borová dne:

Strana kupující Strana prodávající



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
do bytového družstva,

včetně nájemní smlouvy

Bytové družstvo Jak bydlet doma VIII
IČO: 14247135
sídlem Ječná 550/1, Nové Město, 120 00 Praha 2
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Dr 8959
zastoupené Mgr. Michalem Moučkou, předsedou družstva

(dále jen „družstvo“)

-

(dále jen „žadatel“)

Níže podepsaný žadatel žádá o přijetí za člena družstva, a to za následujících podmínek:

1) ČLENSKÝ VKLAD DO DRUŽSTVA: Výše základního členského vkladu do družstva činí v souladu
s čl. 5 odst. 4 stanov družstva 10.000 Kč. Žadatel se zavazuje uhradit základní členský vklad do 3
měsíců ode dne podpisu této přihlášky, a to bezhotovostním převodem na účet č. 2202125919/2010,
variabilní symbol -; připouští se možnost uhrazení započtením.

Žadatel se dále zavazuje uhradit poplatek související se vstupem žadatele do družstva ve výši
15.000,- Kč, stanovený dle sazebníku poplatků družstva, a to do 3 měsíců ode dne podpisu této
přihlášky bezhotovostním převodem na účet č. 2002125922/2010, variabilní symbol -; připouští se
možnost uhrazení započtením.

Žadatel se dále zavazuje uhradit transakční poplatek související s koupí nemovité věci družstvem dle
bodu 2) této přihlášky ve výši 81.000,- Kč odpovídající 3% z ujednané kupní ceny nemovité věci,
stanovený dle sazebníku poplatků družstva. Transakční poplatek je žadatel povinen uhradit nejpozději
do 3 měsíců ode dne podpisu této přihlášky, a to bezhotovostním převodem na účet č.
2002125922/2010, variabilní symbol -; připouští se možnost uhrazení započtením.

Družstvo a žadatel dále uzavírají smlouvu, kterou se žadatel zavazuje vložit do družstva další
(peněžitý) členský vklad ve výši 260.000,- Kč, a to jeho bezhotovostním převodem na účet č.
2202125919/2010, variabilní symbol - do 3 měsíců ode dne podpisu této přihlášky; připouští se
možnost uhrazení započtením.

V případě zániku členství v družstvu budou žadateli vráceny zaplacený členský vklad, plus
případné další členské vklady, navýšené nebo ponížené v návaznosti na výtěžku z nemovitosti.

2) PRODÁTE NÁM SVOU NEMOVITOST: Žadatel se zavazuje uzavřít s družstvem kupní smlouvu,
kterou mu za ujednanou kupní cenu ve výši 2.361.225,- Kč prodá své nemovité věci, které pro účely
svého bydlení užívá:

-        podíl o velikosti 1/1 na



3) STANETE SE ČLENEM DRUŽSTVA: Žadatel se v souladu s čl. 5 odst. 1 stanov družstva stane
členem družstva ke dni rozhodnutí představenstva o přijetí žadatele za člena družstva anebo dnem
uvedeným v tomto rozhodnutí, nejdříve však ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva
družstva k nemovitým věcem dle bodu 2 do katastru nemovitostí. Nebude-li na základě návrhu
podaného dle předchozí věty proveden vklad vlastnického práva družstva k nemovitým věcem dle
bodu 2 do katastru nemovitostí, závazky z této přihlášky od počátku zanikají (nebude-li dohodnuto
jinak).

4) SOUHLASÍTE, ABY DRUŽSTVO DALO DO ZÁSTAVY NEMOVITOSTI: Žadatel je srozuměn a
výslovně s tím souhlasí, že družstvo bude financovat koupi nemovitých věcí dle bodu 2) této
přihlášky, a případně dalších nemovitých věcí, formou úvěru zajištěného zástavním právem anebo
dluhopisu. Žadatel jako budoucí nájemce nemovitostí v souladu s § 752 zákona č. 90/2012 Sb., zákon
o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK") výslovně souhlasí se
zatížením nemovitostí zástavním, či jiným věcným právem, a to i opakovaně, tj. družstvo může
nemovitosti zatížit i více věcnými právy, nebo nahradit zřízené věcné právo jiným věcným právem.
Člen družstva bere na vědomí, že v souladu s § 752 odst. 2 ZOK tento souhlas zavazuje také jeho
právní nástupce. Souhlas žadatele se vztahuje i na zajištění všech budoucích nákladů. Žadatel pro
vyloučení pochybností dále výslovně souhlasí s tím, že družstvo může zatížit zástavními, či jinými
věcnými právy rovněž jakékoli další nemovitosti ve vlastnictví družstva, a to i nemovitosti, které
družstvo nabude v budoucnu. Tento souhlas se uděluje zejména, nikoli však výlučně, pro zřizování
zástavních práv ve prospěch společnosti Hetta & Consult s.r.o., IČO: 27786153, sídlem Jiráskova
81/13, Hodolany, 779 00 Olomouc.

5) BUDETE MÍT PRÁVO NÁJMU NA ZÁKLADĚ TÉTO NÁJEMNÍ SMLOUVY:

prohlášení o uzavření nájmu: Družstvo jako pronajímatel tímto přenechává žadateli jako nájemci k
dočasnému užívání nemovité věci dle bodu 2, včetně všech součástí a příslušenství, a nájemce
předmět nájmu za podmínek dohodnutých touto smlouvou do nájmu přijímá a zavazuje se platit
nájemné a jiná plnění tak, jak je sjednáno touto smlouvou a uvedeno ve stanovách družstva.
odkdy nájem začíná Smlouva nabývá účinnosti (a tedy nájem počíná) dnem podání návrhu na vklad
vlastnického práva pronajímatele k předmětu nájmu do katastru nemovitostí.
na jak dlouho je nájem domluven: Nájem je sjednáván na dobu NEURČITOU
nemovitosti už znáte a užíváte: Předmět nájmu se všemi věcmi nutnými k jeho obvyklému užívání
v souladu s touto smlouvou se považuje za předaný ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva
pronajímatele k předmětu nájmu do katastru nemovitostí. Nájemce prohlašuje, že je podrobně
seznámen se stavem předmětu nájmu, jenž je zcela způsobilý k užívání v souladu s účelem nájmu.
kolik a kdy budete platit: Celková částka nájemného a záloh na služby činí po dobu prvních 6
měsíců trvání nájmu 10.000,- Kč měsíčně a po uplynutí této doby 21.538,- Kč. V případě jakékoliv
změny v osobě družstevníka (nájemce) se celková částka nájemného a záloh na služby s
okamžitou platností zvyšuje na částku 21.538,- Kč. Celková částka nájemného a záloh na
služby je splatná vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce na bankovní účet Pronajímatele č.
2702124162/2010, VS -.
kolik z toho činí nájemné: Nájemné se stanovuje dohodou smluvních stran ve výši 10.000,- Kč
měsíčně po dobu prvních 6 měsíců a po uplynutí této doby 21.538,- Kč měsíčně. V případě jakékoliv
změny v osobě družstevníka (nájemce) se celková částka nájemného s okamžitou platností zvyšuje
na částku 21.538,- Kč.
odložená splatnost prvních tří/pěti měsíčních nájmů: Smluvní strany se odchylně od výše
sjednané doby splatnosti nájemného a záloh na služby dohodly, že nájemné a zálohy na služby za
první 3 měsíce trvání nájmu jsou splatné až k okamžiku ukončení nájmu. Pokud však do konce třetího
měsíce trvání nájmu nebude jako jediný vlastník předmětu nájmu v katastru nemovitostí zapsán
pronajímatel, odložená splatnost dle předchozí věty se vztahuje i na další 2 měsíce trvání nájmu, tzn.



v takovém případě jsou až k okamžiku ukončení nájmu splatné nájemné a zálohy na služby za prvních
5 měsíců trvání nájmu. Nebude-li dohodnuto jinak, budou pohledávky pronajímatele na zaplacení
nájemného a záloh na služby, jejichž splatnost byla odložena dle tohoto odstavce, uspokojeny jejich
zohledněním v rámci výpočtu kupní ceny pro zpětný odkup způsobem dle bodu 6) této přihlášky,
případně vypořádacího podílu způsobem dle bodu 9) této přihlášky.
jak je to se službami: Veškerá plnění spojená s užíváním předmětu nájmu a s ním související služby
(dále jen „služby“) zabezpečuje nájemce svým jménem a na svůj náklad.
Součástí této nájemní smlouvy jsou rovněž ustanovení stanov družstva, která upravují podmínky
nájmu členy družstva.

6) NEMOVITOSTI BUDOU PŘEVEDENY ZPĚT DO VAŠEHO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ, ZA
NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK: Za podmínek stanovených stanovami a touto přihláškou má žadatel
právo od družstva koupit zpět nemovité věci uvedené v bodě 2, a družstvo je povinno mu je
prodat, když tyto podmínky jsou zejména následující: 1) úplná úhrada všech závazků družstva
vyplývajících ze smlouvy o úvěru (a/nebo z dluhopisu) dle bodu 4, a 2) úplná úhrada veškerých
závazků žadatele vůči družstvu, a to i budoucích či dosud nesplatných. Družstvo vystaví žadateli na
jeho žádost vyčíslení závazků dle bodů 1) a 2) tohoto odst. této přihlášky. Pokud nebude dohodnuto
jinak, je podmínkou vystavení vyčíslení dle předchozí věty doložení písemného prohlášení třetí osoby
potvrzující, že tato osoba je připravena poskytnout zájemci dostatečné financování pro uhrazení kupní
ceny nemovitých věcí a závazků dle bodů 1) a 2) tohoto odst. této přihlášky. Za vystavení vyčíslení je
družstvo oprávněno účtovat žadateli administrativní poplatek ve výši 7.000,- Kč, který je splatný před
vydáním vyčíslení. Nemovité věci budou převedeny ve stavu, jak stojí a leží, a to za kupní cenu
uvedenou v bodě 2, navýšenou o částku odpovídající výši nájemného a záloh na služby, jejichž
splatnost byla odložena dle bodu 3 (za účelem uspokojení těchto pohledávek družstva) a dále o
částku ve výši 13.025,- Kč za každý i započatý měsíc od začátku nájmu nemovitostí do uzavření kupní
smlouvy na zpětný odkup nemovitostí, maximálně však o částku ve výši 78.150,- Kč, kterou žadatel
uhradí na účet družstva před uzavřením kupní smlouvy, nedojde-li k jiné dohodě. Členství žadatele v
družstvu zanikne k poslednímu dni měsíce, ve kterém bude proveden vklad vlastnického práva
žadatele k nemovitým věcem dle bodu 2, následně žadateli družstvo vrátí zaplacený základní členský
vklad.

7) DRUŽSTVO NEMŮŽE NEMOVITOSTI PRODAT BEZ VAŠEHO SOUHLASU: Po dobu, po kterou
bude žadatel (člen družstva) nájemcem nemovitých věcí uvedených v bodě 2, nebo po kterou bude
mít právo na uzavření smlouvy o nájmu těchto nemovitých věcí, může družstvo dle § 751 ZOK
převést tyto nemovité věci na jakoukoli osobu odlišnou od žadatele výhradně s předchozím písemným
souhlasem žadatele s úředně ověřeným podpisem.

8) SEZNÁMIL JSTE SE S DOKUMENTY DRUŽSTVA: Žadatel svým podpisem této přihlášky stvrzuje,
že se seznámil se stanovami a dalšími dokumenty upravujícími činnost družstva, a že jimi bude jako
člen družstva vázán. Žadatel zejména bere na vědomí, že jedním z důvodů pro vyloučení z družstva
je zahájení insolvenčního řízení ohledně člena družstva (vč. insolvenčního řízení zahájeného na návrh
člena družstva), nebo zjištění jeho úpadku.

9) NEPODÁTE INSOLVENČNÍ NÁVRH: Žadatel svým podpisem této přihlášky dále stvrzuje, že není
v úpadku dle § 3 zák. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon), ani mu úpadek nehrozí. Je schopen hradit
své závazky spojené s členstvím v družstvu, nájmem družstevního bytu a běžné životní náklady.
Žadatel se zejména výslovně zavazuje, že případnou nemožnost hradit své závazky nebude
řešit podáním insolvenčního návrhu (návrhu na oddlužení)! V případě zahájení insolvenčního
řízení na majetek žadatele ztrácí žadatel nárok na zpětný odkup nemovitosti do vlastnictví žadatele
dle čl. 6 přihlášky. Družstvo je v takovém případě oprávněno prodat nemovitost i bez souhlasu
žadatele.

10) ÚPRAVA VYPOŘÁDACÍHO PODÍLU: Pokud žadateli vznikne dle stanov družstva nárok na
vypořádací podíl, jeho výpočet bude proveden v souladu s čl. 13 odst. 3 a 4 stanov. Žadatel bere na
vědomí, že v případě nízké kupní ceny, za kterou budou nemovité věci uvedené v bodě 2 této
přihlášky prodány při nuceném zcizení dle čl. 13 odst. 3 stanov, se žadateli nemusí vrátit zaplacený
základní členský vklad, a další členské vklady.

Žadatel a družstvo se dohodli, že vypořádací podíl vypočtený v souladu s čl. 13 odst. 3 a 4 stanov se
snižuje o částku ve výši 11.538,- Kč za každý i započatý měsíc od začátku nájmu nemovitostí do
zániku členství v družstvu, maximálně však o částku ve výši 69.228,- Kč.



Žadatel a družstvo se dohodli, že proti pohledávce žadatele na výplatu vypořádacího podílu je
družstvo oprávněno započíst veškeré své pohledávky za žadatelem související s jeho členstvím v
družstvu, zejména pohledávky z titulu dlužného nájemného, a to včetně pohledávek na zaplacení
nájemného a záloh na služby, jejichž splatnost byla odložena dle bodu 3 této přihlášky.

11) ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že tuto přihlášku činím na základě své pravé, vážné a
svobodné vůle, a po pečlivém zvážení důsledků z jejího obsahu vyplývajících.

Havlíčkova Borová dne: Havlíčkova Borová dne:

S obsahem přihlášky, a vstupem žadatele do
družstva souhlasíme

Družstvo Žadatel (úředně ověřit)


