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2' Št!h, Ďytov. dÍu,.tvo
* sidlď: tt' kpl'Jele 26'60200 Bňo
ICO:26297914
zsloupenépfudsedk}ddruxtva jeou Havlikovou
apsáí uKos v B!ně,oddilDÍ'v|ožka
]567
(dálejenŠtúk'.
b'1o!édružstvo)
Č|{n.kl.
l. stÚ*y.b!Ó!é dnatvo je aP*im v oR \tdenýn u l(Ejsréhoreuduv Bmě l oddí|e
Di lložcc 3567.o č.nŽ Šédči
r!'is 2 oR u Ks Bmo. ked (voři přilohu č' I této
p.š'976114
2' obec Řlcmanic€ budujebytovýdúmna pozenrku
5 pilPojkyinŽ'síi
porencich
p'č'
na
977l]
k,
ú,
Ricmanice
k onulo domu
976/15
a
zapseýchnaLv č'
l pÍoobecNcnúice. u Kalólrálnihoúi'duBĎo.!eďÓ!' v)'pis z Lv é' l tvoň
piilohu č'2 smlouryo sdruženl'
3. stavb! btnov.ho domÚ byl. po\ol€na .a zátladé Šar€bíino povo|cnirydeého
sra€bnim 'iLlad€n Bi|oúceMd sýilaýo! čj ]52002 l l z. dne ]' {. 2002.kt€ré
mby|opřámimocidre 17.4'2002.
ČkĎ.ktt'
pop$ných! bodu'2 a
]' ÚčehmsdNŽenije výstavba
b'loÝého
donu !a pozemcich
lTbldoýÁíi 14 íÁjemich bÍúv pŘdn&néň bytov'ém
doně s cellolou podlaholou
pIochou960'49Íý s cileq Že ob€c Rícnmice a sfub. býoYédruŽstvose sbnou
spoluvl6'!'ty la b'1ovich jednot.k v ob!,h.m době t poněru sPoluulshbl.ich
pod.lů' |./oob.c fucMice a a9y! sut]'' b)rcťé
dd,9Ýo
jcdtrotl'fbudouPrrcd.ny \r s1andťddmt-Ybami.
2' všébry b}'lové

..ý

Bytol' dnň budepostdvenpodl€ prcjel'1oYé
doku€nlac€ zpra@mé fmou vPU
DEco Bmo a's'. ul' Euova' Brno' klďá byla schválenapři9lulnýn stavebnin
liřadu.

čÉ!€k rll.
TemíDy l ndk|tdy lýí.vby

.

zat'áje'ť stavby je ]02002 a piedpoklódmý 1€min uko!ěeú ťslavby včeliě
2' celkové pl.dpokládúé íátlady ía ýýstavbupiedměhéhobÍov:ho domu čini
l8.607.2l9.'.Kč.

Č|áíek
lv.

ÝložeúéfiIúčDí pÍNtř€dky

a n'jstkové bodDoty

l' Účóbjci É dohodli. ž€ pro sPtněli účelusdruŽeniposlq,tiou následujici mjeúové

A) obec Řimuico:
Poslqtuje 6!mč!i postřed}y ve výši 5'600'000'.. Kč Glory !ětmilionÚšest.ettislc
kom českých)lomajlcl se Úši dotacena podporunájemnihobydleni posk},tnuté
ze
SFRB.
D) Štul'a,b'tovédmfulvo
vlládÁ do }ýslavby 6nmč!i plostiedky v€ {ýši |]'0072|9'- l<é G|Ó!y
třináctrrilionúsedmtisicdvěstěosmáctlom
česlqich),
2' KoíečÍá'ýše íákladúM výstávbubudeurč€na Po ávěrečnéDqrjětovlbi slavby'
NÁklady pielašujici součetfimčnich vkladúobou úča.tn['.lpoíese vplné ýjši
ŠfuIry'
býovéd$zstvo'
Č|ínekv.
Mtjetek z čiítrostisdruže.í
] ' Účdtnjci se dohorli, žebudomých 14 bytoýcn jednotekvč.společných
čl5tidonu
r stale Příbo podilovim spoluvlĎbictvlm obce Řlcmúice a Štukx bÍového
dnŽíaa' Př€dpoldádeé loďly na íá&ladechyýs1albytě.hto bÍovýchjedlotek ták

uooouoo'vnouu'yo
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5'600,000'
Kč
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L ] ' 0 0 7 ' 2 | sK.é
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spoluvlsE ctvi bud€ qPořádáro la}, aby se ob{ Řicndice a ŠNky' býové
druxtvo slali ideálnini sloluvlslnilq' bylových jednotek. včet.ě podilu na
spolďných čáslechdohu'
DÁle se rj!ó6tdci dobodli' ř návrh na vklad vlahickýcb !rá! při ]$ořádáni mjetku
sdruŽ€ni do kat.stru nenovitosli pÓd]i a n&lady slieýoden slojené duadi Šfuky.

4. NeobdrŽj.liobecÍiícmaiceýáti dotaciv Plnévýšiá íedojdeli kjiíé dohodě,uěi
s Úše sPoluvlasbickéhopodjlu obce Rlcheice na b},toÝém
doně podle Úše
skulečreno
vnadu obceRlcndice do výstavbybýovéhodonu'

sdruženivaiká dnempodphusmlouryo sdruřníjeho úěstnil.f aje zálládáno na dobu
Určitou'Končjsplněnlmpodninek télosmlouw Uv€denýb v ělántu l. ú x' snlouvf o

Č|nn.kl.ItI.
správl úljerkoyýchbodDot
l ' Úěd!íci sdružeďse dobodli.ŽespnívounajetkoÚch bÓdrol pověfujišfuk'. bÍoÝé
2' obec fucnmice uv}ela sňlouvu vedoucik Éaliaci účelu
sdrueni a soúlasi aby
snrky. bytovédÍužstvo
k téloslnouvě přistoupilo'Bytovó dnPstvo ktéto sÍno!Ýě
pnsbupi po MbÍi pnilni Doci tétosnlouÝx/o sdruŽenI
], Účstnlci sďuženiý avaji soustieďovalp€něžli prcstředkys výjiÍlkouprcstředkú
dotee 2e sútiiho fondu rc^oje bydlúi, na účlubylovéhodružstva'kďý bud€
zfuoveňslouŽiljakoúčel
sdružni'
4, Pbstředky dolace ř sútíilo fondu loaoj€ bydleni budou čerpály ía základé
předložených
fat1u rc smos1atného
účtu
u ceskéspoílelny,a's' DispozičniPnívo
k těmtopms1ředl.Úí!
ná výhťadně
obec.
5, Dispozičíiplávo k účfu
prc úěe]ysdružnimá správcesdružeíi'
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článeklx.
Jiná práv! apolinnostj úč.rlníkú
snloura
l' ob€ c Ricnanice se zav'2ujc:
Podal ýÓs a sÚoveným zpúsobem
Žadoí o poskyúlti stáhi dol'Ť \e íauo\e!ých
lhúúch,,ájiýll poŽadolarédouady a úda|. a poukýlné linlnČoi prcíiedk]'pouŽn
vÝh.adně
k účehtétosnlou!!'
nasvén účlu
nnmóni pnýiedk] posk]tnutifomou dohce SFRB oddčlc.ča
Ýýhradně.aúhEdnnái|3dúFro naFlněniú.clusdruŽeni'
1]

|oužil finančniprosticdb poÚle ,a Podnriíekslarolených v..PtogtmL podpoD
\jslavby nájeňnichbylůo pouŽitiprcsřcdkúýáhiho l.ondurozYojebydleni|onnou
dobťckc kry1iÓásli uákladů
spojených
s}isúvb.!b'|ů..
t]čaínitse prcslied cNim svóho
na Zikladěpísemé!ýzvy doruócoólij dly
pied jejich konánnnkontÓlni.h "jstuPce
dnú.Prcládě( kolUo|LLdodržovánihamonogramu
poíupuyj]s|albya kontrolučerpáni
dolaccz nlcdhla ásad plo poskylovánidolaci.7
h|ediskadodlžovánipiislušnýchobccnč7nvÚn)'ch práuich picdpisůa z hlĚdisťk
UÍmoýenílélosnnou$ a úéaíuí
praci'
se přebíári provcdených
Piislušnýth

l5

Piclzit iádnědokondenou stavbuspolečněs blo výmdfuŽívenrod zholoYile
|c'

l6

Zajistil spo|ečně
s bylouhr druŽívcm ťevzalou slllbu z h|cdise|péčeiád.ého
hospodáied|c o|gmizačnichZjsad pÍo hospodaienis ob.cnifu ň1ajelkem\.e!rě
připadnéhozabezpečenipolinnoýiv|ashikaslavby!elztahukekalaíruneno!iloÍi,

17 V'ádiil se k člcnsNibudoucichnájeo]cú
\ dn|Ží\u.jejichŽs.han FcdloŽi Šluk}.
b]'tové
dru'srvoobciRicnrlnicedo ]o{idnú pojchoobdiŽťni
2' Štux!\,
bylovédrúsrvo 3c 2!uzuje:
]'l, Zajislit.abyl:len$li budoucichná cmcúdilDí\'av2dikloaŽpo souhlaNobce c.ILová
']nančniúč.sIČlenavdn|žíu se olni ťsi Základnihočlcns|ého
\uadu uÍ.e|ého
stanovani.splahéhopň lslupu do dn'í!a a dalšichÓ|cnskýchÝkl!dú'kle|éč]eD
drLŽíla múŽe splatil rovněŽ pii ]sfupu do dru7{va. nebo budou ulÚazeny
zhyPolečniho
úvěrudruŽýÝaa sPláccn]Č]enendruŽsIvapo dobu h'ári nájcúojho

2]

Zajhtit finmčnipŤoíiedl.'1
odpovidaiici.ieho
vk|adudle Čl'N' rérosnnour.a
do
7'hájeniiizenio kolandaci
stavbl..eJpo,déji
do pDsince]00]'

2.] ve ýanováchdlustva zakotlil podmilúypÍogÍmupro podporu
byd|cnivobci. Jakékolnzněny ýmov pied jejich pojednírnn
piedIožjt
k odsoulrlaseni
obci Řicfi anice.

..:.š-),/)

Úó!stnici jsoÚ opřávn!ňi.
Bil druhýfr účelnikem plaldi!č a v doíal..nén ptedslih! in|omoliÓ o !šťch
skuteČnoýsh
a jednálichsouvheji.ichsc spoleČnou
Činnosli a sdruŽenim'
],]' Požadolar oa dnůémúč6ln.}u3dfuŽeni\]svÓn.oi ktcEkÓh' áb'tosli.
spol€číéČijnostia sdruženi'

lileni 5e lýti

]'l. DodrŽoťat
tulo ý ouu. plnil iádnča \ÓN povinnoýi\€ snloult stmo\cné'lcdn'l
zPúsoben.keai nepoškozujeájmy sdruŽcniMl drubéboúěsbika'

Ó{nckx.

závÚky bldo!.|.h !polW|!\lííkú
|, ÚčaŠhicise
poslavené
dohod|i.žepo dobuduccli|c|Ód ko|audacesravby
s pouŽitim
věcDĎ
pod|e
súlnidotaceajisli aždo lJše
usmčrňovdného
nájemného
uý | 6\yh| č'
l7óll9'3sb'veběniPozdějšichpřcdpkiluživíni\šechb}fudokončenýchs'oúoci
súúi dotacel' ďa]ému fo'jenňínu b'dlcni,
obec Řicnúice ý almje. žc po up|ynulid\lceli ler od tolaúrce b]1o\ichdomú
podi|una nenoťíoýi.jnk '.nlo
unohi přs'od YlabicNi sléhosPolur|oŠnického
bude tlpl)'\ar zprcI ašeni Ylótnika do l|astÍicl\'i jcdno'h-1.ch nájemcú Č|cnů
drux$z s tín. Ž íab)1uteléuhťJdiob<iRicDeice \eškeE dfučá poplatkf.lileÉ zr
př.vÓd dle pliÚich piedpnůpbtn'ch ť dobčpte1tdl \T\Tou
P!á!a a povinnoýi!'}}lýaajiciz léb s!n|ou$'múŽejedeD2
úěsúikůsdÍ!Žcni!te\éí
jiného
jen
na
s pledcbozimpisennýn souh|ascndnrnéhoúčebika Ro\nc'
přkoupeni da]šinoúčalnilá kc sdn|'.ni jc nroŽléjcn s piedchozjmpisemÚýnl
souhlasen !šechdosavadnich
účds$jkú
sdtužlni,
Účashici!ýslovněPronbšuji'ževys|oli svů solhlflsk ziizenízástauiho púvanu
přednrěhouncmoÝito$ve pÍospě.hpcÍÓŽ[ihoúslavu,kteď za účel€ mposkytnuli
tinúčnich prcíi€ d kú na qíavbu ncmoÝnoslid.uŽstvenrposb'tnc byb!ému
družsrvuŠrukyhPoteěni úvěr'

5 Úč6m.ci se dohodli,žesplá$ btloýéllodoňu pojejj.b dokončení
buderlkoníval
stuky. býolé družs1l'o.nedohodno!.|i sc úĎstoici j inal.

t'jčBlnici sdruŽ€ni * zlauji. Žc n. !oí.\cné n.nmťnoŠinezňdi po dobu:o lel ÓJ
pÍiui noci kolaudačnibo Íoznodnúi zníarnj Pá\o li.li osob] s fýjin\ou
Zlý.lliho pnála b)'potďňi bal (y. líeo'jn budc ajiíěó piiPídn]l hyTotečniú!čl
posl]Úuý Št (y. b}1ovédruŽs|vovs snltslu u!!. Č|.x'/;t Élo snlou\r'

7 Účótnici sdruŽeni souh|si sc 'i,e in] áía\niho pÍála íálu knemoYilosli
vybudovaó spoňocj státnidotac. ZáslavnnD!Íú\ťfibud. áj;I'ována pohlcdáltl
sláluÝe liši poskýnulédolaccpo dob! :ori Lel'

,--.<2.

ÚčNhici p'oh|aŠuji.
Že je jin aimo. žc sdn'eni nmj Ťúsobi|oslI pnivim
]' Účótnici sc dohodli. Že aěn)

I

a dop!ňky láo slou[

lzc poúdě! Pouze |omou

Éto snrloury sc řidi obccně zivaznými
vájeÚná pÍávaa poviníostiúčaýniků
práýnI|!iptodpŇy,zejnénaobčústýfizákonikem'

.1. Pokud by se něla st]átjednot|iváustúóleni Élo smlou\' ncúčiúýminebo
nepÍolcdnchýni. nebo Óbsanuj.-|i snloula m.zery' neni tim dolčena účin.oí
zblTajicith sbo\eni. Na miíč ncúČiínihÓn.bo ncpfuÍedil.ln.ho uímo!.ni p|aii
j'lo sn|ulcné 'akoré ubovdli'
ktcr. ícj\ice odpoYidá hospodářsk.nu snlslu a
účélo
ňeúčinného
ustmoleni'v piip'dčn]c7trplalijato snJurenélakoý!uslfuolmi'
bmu.
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tétosn ouvyby|osm|uYeno'
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*d'b' na lulÓ zďežnÓstslJey pamatovllyjiŽdiive'

pÓdlhu sň|ouw sň|uvnííisranomia nabý!á
5' smlouu jo Plltná od okanrŽiku
úéinnoíi
uavienim snlou\To posk'huli dolacezproíředkůsrRB na výsúlbu
v Óbcichňezislálňin bndenlro^ojebydlenia obci Ricmanice'
nájemíichbtlů
6. smlour. je lyholoEM r€ čq'ech r1holoýcn.ch.z nichžliaŽdý z ú.asmitůobdrž d\'[
?' Úěslnici sd.uzenilimlo plohlaŠuji.
Žc si súlÓulu ptečel|i.
soÚhlasis jejin obsan.n.
jcjich
podlc
pEvé
\t|e
sň|Ó!va b}h luvŘna
! svobodné a nn dúkď loho piiPojuji
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