v Ústí nad Labem dne 16. 11. 2022

NABÍDKA PŘIDĚLENÍ UVOLNĚNÉHO DRUŽSTEVNÍHO BYTU
Představenstvo Bytového družstva DRUŽBA
oznamuje záměr

přidělit uvolněný družstevní byt zájemcům z řad členů Bytového družstva i ostatních
zájemců, a to formou výběrového řízení
BD DRUŽBA má v současné době k dispozici následující uvolněný družstevní byt

byt č. 17 s podlahovou plochou 48,18 m2 o velikosti 2+0, v 6. NP na adrese
Keplerova 693/2 , Ústí nad Labem
Minimální cena družstevního podílu, se kterým je neoddělitelně spojeno právo nájmu
bytu, je stanovena ve výši 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilión korun českých)
Nabízený byt je nezařízený a prázdný.
Prohlídka bytu bude případným zájemcům umožněna po telefonické domluvě.
Kontakt: 475 315 453, 775 972 377
Podaná nabídka musí obsahovat:
- jméno a trvalé bydliště účastníka nabídkového řízení (případně kontaktní adresa, pokud je jiná než trvalé
bydliště)
- datum narození účastníka nabídkového řízení
- e-mail
- telefon
- označení bytu, kterého se nabídka týká (číslo bytu + adresa bytu)
- nabízenou cenu.
Vzhledem k tomu, že dle Stanov družstva je členství právnických osob vyloučeno, budou případné nabídky
právnických osob vyřazeny.
Obálky doručte na adresu:
Bytové družstvo DRUŽBA
Dobrovského 869/15
400 03 Ústí nad Labem
nebo osobně do sekretariátu družstva na stejné adrese v zalepené obálce označené nápisem „Neotvírat, nabídka
pro přidělení bytu č. 17, Keplerova 693/2“ do 6. 12. 2022 do 11:00 hod.
Veřejné otevírání obálek se uskuteční 7. 12. 2022 od 13:00 hod. v zasedací místnosti BD DRUŽBA.
Nájemní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší částku. Zájemce, který bude vybrán, se musí
stát členem družstva (uhradit základní členský vklad 300,- Kč a zápisné 500 Kč + DPH dle Stanov BD DRUŽBA
článek 5, bod 1), pokud jím již není. Byt nemůže být následně po dva roky převeden do osobního vlastnictví.
Bc. Petr VANĚČEK
ředitel správy družstva
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