
Bytové družstvo seniorů Mladá Boleslav I, družstvo 

IČO: 06169627, sídlo: Husova 325/4, 293 01  Mladá Boleslav 

zapsané v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8561 
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OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PODÁNÍ NABÍDKY 

k získání práva nájmu k družstevnímu nebytovému prostoru 

(NOVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ – 2. kolo) 

 

Vážení členové družstva, 

oznamujeme Vám, že vyhlašujeme 2. kolo předkládání nabídek na získání některého 

z parkovacích stání, která družstvo vybudovalo pozemcích parc. č. 1123/23 a 1123/24 v 

katastrálním území Mladá Boleslav, (dále jen „Nová parkovací stání“) do nájmu jakožto 

družstevního nebytového prostoru ve smyslu § 729 a násl. zákona o obchodních 

korporacích. 

Postup při výběru zájemců se bude řídit pravidly, která jsou uvedena níže v tomto oznámení. 

Shrnují je následující zásady: 

1. O získání Nových parkovacích se mohou ucházet jen členové družstva, kteří předložili 

nabídku v 1. kole, nicméně jejich nabídka z jakýchkoli důvodů nebyla Vítěznou nabídkou. 

2. Nabídky ve 2. kole musí být fakticky doručeny družstvu do 14. prosince 2022.  

3. Ve 2. kole bude vybrána jedna (1) nabídka podle výše nabízené částky DČV (dalšího 

členského vkladu). 

4. DČV vztahující se k Novému parkovacímu stání musí být v celé výši splacen do 31. prosince 

2022. 

PRAVIDLA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK – 2. KOLO 

(na získání některého z Nových parkovacích stání 

do nájmu jakožto družstevního nebytového prostoru) 

1. Základní pravidlo 

Družstvo bude přihlížet pouze k nabídkám, které budou splňovat náležitosti uvedené v čl. 2 

a 3 těchto pravidel. 

2. Obecné náležitosti nabídky 

2.1 Nabídku na získání některého z Nových parkovacích stání do nájmu jakožto družstevního 

nebytového prostoru ve smyslu § 729 a násl. zákona o obchodních korporacích (dále jen 

„Nabídka“) může učinit výlučně člen družstva Bytové družstvo seniorů Mladá Boleslav I, 

družstvo, který předložil nabídku v 1. kole, pokud tato nabídka v 1. kole z jakýchkoli důvodů 

nebyla Vítěznou nabídkou. 

2.2 Nabídku lze učinit výhradně doručením návrhu dodatku ke smlouvě o převzetí povinnosti 

k dalšímu členskému vkladu a smlouvě o budoucí nájemní smlouvě (dále jen „Návrh 

dodatku“) v jednom (1) vyhotovení s následujícími náležitostmi: 



- 2 - 

(a) Závazný formulář Návrhu dodatku tvoří přílohu tohoto oznámení. 

(b) Člen družstva podávající Nabídku (dále též jen „Zájemce“) ve formuláři Návrhu 

dodatku doplní všechny chybějící části v souladu s písm. (c) až (e). 

(c) Na str. 1 Návrhu dodatku budou v tabulce doplněny: jméno, datum narození a adresu 

trvalého pobytu člena, popř. všech osob, které jsou společnými členy (jsou-li 

společnými členy spoluvlastníci nebo manželé, musí být uvedeny údaje všech osob). 

(d) Na str. 2 Návrhu dodatku bude do tabulky doplněna částka nabízená Zájemcem jako 

výše dalšího členského vkladu, který se bude vztahovat k Novému parkovacímu stání 

(dále jen „Nabízená částka“); na horním řádku tabulky bude částka vyplněna 

číslicemi, na spodním řádku bude částka vypsána slovy. Nabízená částka musí splňovat 

níže uvedené náležitosti, jinak se k ní nebude přihlížet: 

− musí být v celých tisících Kč; 

− musí činit nejméně 300.000 Kč; 

− částka uvedená číslicemi se musí shodovat s částkou uvedenou slovy. 

(e) Na str. 3 Návrhu dodatku budou v tabulce doplněny datum a jméno osoby 

podepisující za Zájemce (tj. jména všech osob, které musí Návrh dodatku za Zájemce 

podepsat). Návrh dodatku musí v tabulce na str. 3 být podepsán: 

− Zájemcem – tj. členem družstva, popř. všemi osobami, které jsou společnými 

členy (jsou-li společnými členy spoluvlastníci nebo manželé, musí být uvedeny 

údaje a připojeny podpisy všech osob); nebo 

− osobou, která je oprávněna Zájemce (nebo některou z osob na straně Zájemce) 

při takovém jednání zastoupit – v takovém případě musí být nejpozději současně 

s Návrhem dodatku doručena družstvu také písemná plná moc prokazující 

oprávnění zástupce k dotčenému právnímu jednání (originál nebo ověřená 

kopie). 

(f) Návrh dodatku lze předložit pouze v písemné formě v listinné podobě; elektronická 

podoba nabídky – Návrhu dodatku je vyloučena. 

(g) Všechny listy Návrhu smlouvy musí být zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými 

listy (sešity sešívačkou). 

2.3 V případě, že Zájemce učiní (tj. odešle poštou nebo osobně doručí) více platných nabídek 

(doručí více Návrhů dodatku), bude se vždy přihlížet pouze k jediné z těchto nabídek, a to 

k té, v níž uvedena nejvyšší Nabízená částka. 

3. Podávání nabídek 

3.1 Nabídka musí být doručena v uzavřené (zalepené) obálce, na které budou čitelně uvedeny: 

(a) označení adresáta (Bytové družstvo seniorů Mladá Boleslav I, družstvo) a případně též 

adresa družstva; 
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(b) jméno a příjmení Zájemce nebo jeho zmocněného zástupce (je-li na straně Zájemce 

více osob, které jsou společnými členy, postačí jméno a příjmení jedné z osob) a 

případně též adresa; 

(c) text „NABÍDKA“. 

3.2 Nabídku je možné doručit družstvu pouze: 

(a) osobně do kanceláře družstva, která se nachází v 1. podzemním podlaží budovy na 

adrese Vondřichova, 293 01  Mladá Boleslav, a to v pracovní dny v době od 9:00 

do 15:00;  

(b) nebo prostřednictvím pošty jako doporučenou zásilku na adresu uvedenou v písm. 

(a) nebo na adresu sídla družstva. 

3.3 Nabídky je možné činit družstvu do 14. prosince 2022. Družstvo bude přihlížet pouze 

k nabídkám, které budou nejpozději v uvedený den družstvu (i) fakticky předány nebo (ii) 

doručeny poštou (včetně případu nezastižení pracovníkem pošty). 

3.4 V případě doručování Nabídky osobně bude Zájemcům na vyžádání potvrzeno doručení 

obálky s Nabídkou. 

4. Vyhodnocení Nabídek 

4.1 Družstvo obálky s Nabídkami nebude otevírat. 

4.2 Družstvo každou došlou obálku s Nabídkou označí jedinečným evidenčním písmenem 

Nabídky. 

4.3 Družstvo vyhotoví seznam, na kterém budou uvedeny: datum doručení obálky s Nabídkou 

družstvu, přidělené evidenční písmeno Nabídky, jméno a příjmení Zájemce uvedené na 

obálce s Nabídkou a případně též datum e-mailového potvrzení podle čl. 3.4 (dále jen 

„Seznam“).  

4.4 Vyhodnocení Nabídek proběhne 15. prosince 2022 v 18:00 v prostorách klubovny/jídelny 

družstva na adrese Vondřichova 1499, Mladá Boleslav. Při vyhodnocení nabídek budou 

přítomni členové představenstva, předsedkyně kontrolní komise a přítomnost bude 

umožněna (podle kapacitních možností) také členům družstva. 

4.5 Při vyhodnocení nabídek bude u každé obálky s Nabídkou postupováno následovně: 

(a) Budou kontrolovány náležitosti obálky dle těchto pravidel. 

(b) Obálka bude otevřena a evidenční písmeno Nabídky bude dopsáno do levého dolního 

rohu na první stránku příslušného Návrhu dodatku. 

(c) Obálka bude přišita k Návrhu dodatku. 

(d) Budou kontrolovány náležitosti Návrhu dodatku dle těchto pravidel – zejména zda je 

Návrh dodatku sešitý, jsou v něm správně doplněny všechny údaje a je řádně 

podepsaný za Zájemce. 

(e) Do Seznamu bude doplněn údaj o tom, zda Nabídka splňuje formální požadavky 

těchto pravidel. 
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(f) Do Seznamu bude doplněn údaj o Nabízené částce. 

4.6 Poté, co bude proveden postup podle čl. 4.5 u všech Nabídek, budou zkontrolovány 

duplicitní Nabídky (případy, kdy jeden Zájemce podal více Nabídek). Poté budou označením 

v Seznamu vyřazeny všechny nabídky, k nimž se v souladu s těmito pravidly nepřihlíží. 

4.7 Nabídky, které nebyly vyřazeny podle čl. 4.6, budou následně seřazeny podle výše Nabízené 

částky. 

4.8 V Seznamu bude označena Nabídka s nejvyšší Nabízenou částkou (dále jen „Vítězná 

nabídka“). 

4.9 Pokud by více nabídek obsahovalo nejvyšší Nabízenou částku, žádná z Nabídek se nebude 

považovat za Vítěznou nabídku a bude se konat třetí kolo Nabídek. 

4.10 Do tří (3) pracovních dnů po provedení vyhodnocení družstvo: 

(a) bude informovat Zájemce, který předložil Vítěznou nabídku, o takové skutečnosti; 

(b) uveřejní na internetových stránkách družstva na adrese www.resortstepanka.cz v sekci 

„Družstvo“ Seznam s údaji doplněnými postupem výše bez osobních údajů Zájemců. 

5. Přidělení Nových parkovacích míst a uzavření dodatku k SDČV 

5.1 O uzavření dodatku ke smlouvě o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu a smlouvě 

o budoucí nájemní smlouvě (dále jen „Dodatek“) na základě Návrhu dodatku Zájemce 

s Vítěznou nabídkou rozhodne představenstvo družstva do 17. prosince 2022. V téže lhůtě 

Družstvo uzavře Dodatek a vyrozumí o takové skutečnosti dotčeného Zájemce a upozorní 

jej na povinnost uhradit další členský vklad a příslušný administrativní poplatek. 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Družstvo si vyhrazuje právo tato pravidla změnit nebo výzvu k předkládání Nabídek vzít 

kdykoli až do uzavření Dodatku zpět. 

6.2 Žádný Zájemce nemá právní nárok na přidělení konkrétního z Nových parkovacích míst.  

6.3 Žádný Zájemce nemá právní nárok na uzavření Dodatku. 

 

V Praze 8. prosince 2022 

 

Bytové družstvo seniorů Mladá Boleslav I, družstvo 

 

 

 

 

 

 

Ing. Bohumil Mach 

předseda představenstva 

Ing. František Vladař 

místopředseda představenstva 

 

Příloha: Formulář Návrhu dodatku 


