INFORMACE
Při změně člena - nájemce družstevního bytu.
1/ řádně vyplnit všechny formuláře, tzn.všechny požadované údaje na formulářích, včetně nové adresy
převádějícího /kam se stěhuje – z důvodu zaslání vyúčtování za služby a spotřebu vody – viz dohoda
pro zapsání stavů vody/
2/ ověřit podpisy na poště, matrice či notářství – vždy obou manželů – jak u převádějícího, tak u
nabyvatele
– 2x ( 1x družstvo, 1x dle potřeby nabyvatel)
3/ nabyvatel – vyřídit si na poště SIPO ( spojovací číslo) na předmětný byt
nové inkasní číslo na byt /pro nabyvatele/ vám vyřídí po podání žádosti jakákoliv pošta.
 V případě rozhodnutí o platbě měsíčního nájemného příkazem (převodem) z účtu,
SIPO není potřeba vyřizovat
4/ uhradit příslušné poplatky – hotově do pokladny, II.patro -dveře č. 314, p.Mičáková (klapka 436)
5/ na příslušném formuláři doplnit – potvrzení účtáren
6/ úhrada nájmu – II.patro - dveře č. 313 - pí.Krhutová, pí.Vavrušová (tel.klapka: 408, 407)
7/ o vyúčtované topné sezóně – II.patro – dveře č. 306 – pí. Polešovská, Anthová (kl: 415,416)
8/ všechny příslušné formuláře /řádně vyplněné s ověřenými podpisy/ předat na bytový úsek II.patro,
pí.Matějkové, rovněž předložit doklady z pokladny o zaplacení příslušných poplatků / převod +
příp. záloha na topnou sezónu daného roku/, popř.nedoplatků vedených na předmětném bytě
9/ převod bytu / garáže/ do osobního vlastnictví – informace podá kancelář č. 207 – I.patro –
p..Maňáková, (tel.klapka: 418)
10/ výše nesplaceného úvěru na bytě – informace – dveře č. 314 – II.patro – pí. Mičáková
(pokladna) nebo: dveře č. 207 – I.patro – pí.Maňáková
11/ opravy v bytě + stavební úpravy v bytě – informace podá p. Maňák – I.patro –
dveře č. 210 – údržba (tel.klapka: 421)
12/ revizní technik – p. Míča , I.patro – dveře č. 211 (tel.klapka: 419)
13/ stavy elektroměrů a plynoměrů se nahlašují u příslušných dodavatelů, nikoliv na bytovém
družstvu.
- řešíte dle platné smlouvy původního odběratele (převodce)
14/ doplňující údaje – info o příp.výši úvěru podá II.patro Ing. Chlud – dveře č. 309
ÚŘEDNÍ HODINY - Pondělí : 9 – 11 13 – 15
Středa : 9 – 11 13 – 17
Čtvrtek : 9 – 11 hod.
Upozornění : POKLADNA : začíná od 9,30 hod. a končí 30 minut před koncem úředních hodin.
Telefon -

ústředna: 577 116 400, příp. 577 116 + příslušná klapka dle potřeby

