
Bytové družstvo Za Stadionem Kyjov, Sídliště Za Stadionem 1156/13, 697 01 Kyjov 

www.bd-zastadionemkyjov.cz    Tel: 777 778 522     email: BD.KYJOV@EMAIL.CZ 

 

Předávací protokol k bytu 

Datum předání: ……………… 

Předávající: 

Jméno a příjmení: …………………………………….. 

Bytem: …………………………………………………………………………………… 

Zastoupen: ……………………………………………………………………………….. 

 

Přejímající: 

Jméno a příjmení: …………………………………….. 

Bytem: …………………………………………………………………………………… 

Zastoupen: ………………………………………………………………………………. 

 

Specifikace nemovitosti: 

Bytová jednotka č. ….., situovaná v …... nadzemním podlaží budovy na adrese Sídliště Za 
Stadionem …………….., 697 01 Kyjov zapsaná na LV č. ………….. u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský Kraj, KP Kyjov. 

 

Předávající a přejímající tímto svým podpisem stvrzují, že výše specifikovaná 

nemovitost byla řádně předána ve stavu odpovídající dohodě a zároveň byly předány 

klíče od nemovitosti. 

 

Počet osob v bytě: ………  

 

Klíče od bytu v počtu:  

………… ks od bytu 

………… ks od vchodových dveří 

………… ks od schránky 

………… ks od sklepa 

………… ks od …………………………… 

………… ks od …………………………… 
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Stavy měřidel ke dni předání: 

Elektroměr: denní proud: ………………………….. (kwh) 

   noční proud: ………………………….. (kwh) 

Výrobní číslo elektroměru: ………………………………. 

 

Plynoměr:   ………………(m3) Výrobní číslo plynoměru: ………………….. 

 

Vodoměr:  ……………… (m3)  Výrobní číslo vodoměru: …………………… 

 

Poměrové měřiče tepla: 

 

  Identifikační číslo přístroje Spotřeba za minulé období  Spotřeba aktuální 

Kuchyně:  …………………… ……………………  …………….. 

Pokoj 1:  …………………… ……………………  .……………. 

Pokoj 2:  …………………… ……………………  ..…………… 

Pokoj 3:  …………………… ……………………  ..…………… 

Pokoj 4:  …………………… ……………………  ..…………… 

 

Další ujednání (soupis zařízení a vybavení, popřípadě zjištěné závady) : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………..    …………………………………. 

      Předávající (podpis)       Přejímající (podpis) 
 

 

Příloha č.1: Dohoda o převodu členských práv a povinností  
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Dohoda o převodu členských práv a povinností 
 

Převodce (člen bytového družstva Za Stadionem Kyjov): 

Jméno a příjmení: …………………………………….. 

Bytem: …………………………………………………………………………………… 
 

a 
 

Nabyvatel: 

Jméno a příjmení: …………………………………….. 

Bytem: ……………………………………………………………………………………  

Telefon: ………………………   Email: ……………………………………. 

       Vyúčtování služeb a komunikace elektronicky:   ANO  /  NE 

 

uzavírají ve smyslu příslušného ustanovení zákona č.90/2012 Sb. a Stanov Bytového 
družstva Za Stadionem Kyjov dohodu o převodu členských práv a povinností vztahující se 

k bytové jednotce č. ….. na adrese Sídliště Za Stadionem ………….. 697 01 Kyjov: 

 

1) Předmět převodu:  
Členská práva a povinnosti vyplývající ze Stanov a platných právních předpisů z členství 
v Bytovém družstvu Za Stadionem Kyjov, zejména základní členský vklad v hodnotě 
500,- Kč. 

2) Převodce i nabyvatel prohlašují, že provedli vzájemné majetkové vypořádání a nemají 
vůči sobě žádné finanční nároky. 

3) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem doručení Bytovému družstvu Za Stadionem Kyjov. 

 

Dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, jedno obdrží převodce, jedno nabyvatel a jedno 
bytové družstvo. 

 

V Kyjově dne ……………….. 

 

 

…………………………………..    …………………………………. 

      Převodce (podpis)       Nabyvatel (podpis) 
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