
 

 

Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu v bytovém 
družstvu 

(smlouva o dalším členském vkladu) 

1) Člen družstva:  

 

Statutární město Mladá Boleslav  

IČO 238295 

se sídlem Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav 

 

(dále jen „vkladatel” nebo „město“) na straně jedné 

a 

2) bytové družstvo: 

  

Bytové družstvo MB OMEGA 

se sídlem Masarykova 522/12, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 

IČ: 25407635 

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. Dr 471 

zastoupené Ing. Alešem Francem, předsedou představenstva 

 

(dále jen „bytové družstvo”) na straně druhé 

uzavřeli podle § 572 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), 

tuto 

Smlouvu o dalším členském vkladu v bytovém družstvu 

I.  

Úvodní ustanovení  

Statutární město Mladá Boleslav je spoluvlastníkem nemovitostí zapsaných na LV č. 9283, 
9543, 9550,  9876 a 12529, k.ú. a obec Mladá Boleslav, v budovách č.p. 1371 – 1388, a sice 
bytových domů, bytových a nebytových jednotek a souvisejících pozemků společně s bytovým 
družstvem. Město nabylo spoluvlastnické podíly na uvedených nemovitostech v rámci zajištění 
bytové výstavby, kdy hlavním přínosem města bylo získání dotací na tuto výstavbu. Zbývající 
financování bylo zajištěno bytovým družstvem a prostřednictvím družstevníků. 

S ohledem na naplnění původního záměru výstavby bytů pro obyvatele města ve spolupráci s 
bytovými družstvy a k naplnění smluvních závazků města k bezúplatnému převodu uvedených 
spoluvlastnických podílů na bytové družstvo podle Smlouvy o společném postupu investorů 
ze dne 13.10.1999 uzavřené mezi městem na straně jedné a INTERMA, akciová společnost, 
IČO 63145057 („INTERMA“) na straně druhé ve znění Dohody o převodu práv a povinností ze 
dne 7.1. 2000 mezi INTERMOU a bytovým družstvem se město a bytové družstvo dohodly na  
sjednocení ekonomického a právního vlastnictví shora uvedených nemovitostí převedením 
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spoluvlastnických podílů města do vlastnictví bytového družstva prostřednictvím vložení těchto 
spoluvlastnických podílů jako dalšího vkladu do bytového družstva.   

Návrh postupu jednotlivých kroků vedoucích ke sjednocení právního vlastnictví výše 
uvedených nemovitostí byl odsouhlasen usnesením zastupitelstva města č. 3442 ze dne 19. 
4. 2021.    

II. 

Předmět smlouvy a nepeněžitý vklad 

Vkladatel přejímá podpisem této smlouvy vkladovou povinnost ke splacení nepeněžitého 
dalšího členského vkladu v bytovém družstvu, který je tvořen spoluvlastnickými podíly o 
velikosti id. 51/100 na všech nemovitostech zapsaných na LV č. 9283, 9543, 9550, 9876 a 
12529, k.ú. a obec Mladá Boleslav, v budovách č.p. 1371 až 1388. Nemovitosti, na nichž má 
vkladatel uvedený spoluvlastnický podíl, který je předmětem nepeněžitého vkladu jsou 
podrobně specifikovány v Příloze č. 1 k této smlouvě, která tvoří její nedílnou součást (dále 
také jen „nepeněžitý vklad“) a bytové družstvo se touto smlouvou zavazuje tento další 
nepeněžitý vklad přijmout.  

III. 

Výše dalšího členského nepeněžitého vkladu 

Nepeněžitý vklad, k jehož splacení se vkladatel ke splnění své vkladové povinnosti touto 

smlouvou zavazuje, byl oceněna znaleckým posudkem č. 6839/2022 o ceně obvyklé (tržní 

hodnotě) nemovitých věcí ze dne 24. 10. 2022 vypracovaném STATIKUM s.r.o., znaleckou 

kanceláří zapsanou rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 9.10. 1997, rozšířeným 

rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 11.7.2012, která byla k ocenění určena 

dohodou města a bytového družstva  (dále jen „znalecký posudek“). Podle uvedeného 

znaleckého posudku hodnota nepeněžitého vkladu o velikosti id. 51/100 činí: 

• na nemovitostech zapsaných na LV č. 9283, k.ú. a obec Mladá Boleslav 118 743 000 
Kč (slovy: stoosmnáctmilionůsedmsetčtyřicettřitisíc korun českých) 

• na nemovitostech zapsaných na LV č. 9543, k.ú. a obec Mladá Boleslav 141 622 000 
Kč (slovy: stočtyřicetjednamilionůšestsetdvacetdvatisíc korun českých)  

• na nemovitostech zapsaných na LV č. 9550, k.ú. a obec Mladá Boleslav 140 561 000 
Kč (slovy: stočtyřicetmilionůpětsetšedesátjedna korun českých)  

• na nemovitostech zapsaných na LV č. 9876, k.ú. a obec Mladá Boleslav 120 569 000 
Kč (slovy: stodvacetmilionůpětsetšedesátdevettisíc korun českých)  

• na nemovitostech zapsaných na LV č. 12529, k.ú. a obec Mladá Boleslav 39 749 000 
Kč (slovy: třicetdevětmilionůsedmsetčtyřicetdevěttisíc korun českých) 

 

 

  

 

IV. 



 

 

Lhůta pro splnění vkladové povinnosti 

V souladu s ustanovením § 19 zákona o obchodních korporacích vkladatel splatí celou výši 
dalšího členského nepeněžitého vkladu tak, že předá bytovému družstvu spoluvlastnické 
podíly, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu a písemné prohlášení s úředně ověřeným 
podpisem o vnesení této nemovité věci, to vše nejpozději do _-____ od účinnosti  této smlouvy. 

V. 

Další ustanovení 

1) Bytové družstvo prohlašuje, že tuto smlouvu o dalším členském vkladu schválila před 
jejím uzavřením členská schůze bytového  družstva dne _______. Město se zavazuje, 
že neukončí členství (včetně ukončení členství vystoupením nebo převodem 
družstevního podílu) v bytovém družstvu do doby trvání vlastnického práva bytového 
družstva k předmětu nepeněžitého vkladu podle této smlouvy nebo kterékoli jeho části.  
 

2) Město prohlašuje ve  smyslu §  41  zák.  č.  128/2000  Sb., o obcích (obecní zřízení),  

že k uzavření  této Dohody dalo v souladu s § 85 a) a e) zákona o obcích souhlas 

zastupitelstvo města usnesením č. __ na svém zasedání dne ______ nadpoloviční 

většinou všech členů zastupitelstva a že záměr města přijmout povinnost k dalšímu 

členskému vkladu byl zveřejněn na  úřední  desce města v souladu se zákonem. 

 

3) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy  v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a registru smluv, zajistí město. 

 
4) Pro tuto smlouvu se v záležitostech blíže ve smlouvě neuvedených použijí ustanovení 

zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 
1. 
 

5) Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno 
vyhotovení a jedno vyhotoveno bude určeno pro vkladové řízení u příslušného 
katastrálního úřadu.  

V Mladé Boleslavi dne ……. 

 

………………………………….                  ……………………………… 

Statutární město Mladá Boleslav    Bytové družstvo MB OMEGA 

 

Okomentoval(a): [KS1]: Prosíme město o doplnění lhůty  
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