
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) 

 

Vážení členové družstva, 

oznamujeme Vám, že poté, co družstvo zakoupilo pozemky parc. č. 1123/23 a 1123/24 v 

katastrálním území Mladá Boleslav (dále společně jen „Nový pozemek“), vybudovalo na Novém 

pozemku parkovací stání specifikovaná níže (dále jen „Nová parkovací stání“): 

Družstvo má zájem přidělit celkem 27 z těchto parkovacích stání, která jsou specifikována níže, 

(dále jen „Nová parkovací stání“) zájemcům z řad stávajících členů družstva do nájmu, a to na 

základě splacení dalšího členského vkladu. 

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

Shrnují je následující zásady: 

− O získání Nových parkovacích se mohou ucházet jen členové družstva. 

− Zájemci budou vybráni na základě předložených nabídek – bude vybráno 27 

nabídek s nejvyššími nabízenými částkami DČV (dalšího členského vkladu). 

− DČV vztahující se k Novému parkovacímu stání musí být v celé výši splacen do 

31. prosince 2022. 

− Člen družstva může získat maximálně jedno (1) Nové parkovací stání. 

Družstvo proto vyzývá členy, aby v případě svého zájmu předložili družstvu – a to za 

podmínek uvedených dále v tomto oznámení – nabídky na získání některého z Nových 

parkovacích stání do nájmu jakožto družstevního nebytového prostoru ve smyslu § 729 a 

násl. zákona o obchodních korporacích. 

 

PRAVIDLA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK 

(na získání některého z Nových parkovacích stání 

do nájmu jakožto družstevního nebytového prostoru) 
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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. 

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: 

(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). 
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(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; 

(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 24. listopadu 2022. Nejpozději v uvedený den je možné 

nabídku 

(a) doručit osobně postupem podle čl. 3.2 písm. (a); nebo 

(b) odeslat poštou postupem podle čl. 3.2 písm. (b). 

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

obálky s Nabídkou. 

3.5 V případě doručování Nabídky poštou se Zájemcům doporučuje, aby nejpozději v den 

následující po dni odeslání odeslali na adresu info@resortstepanka.cz kopii podacího lístku 

poštovní zásilky.  

3.6 Pokud Zájemce nebude postupovat podle čl. 3.4, pak se v případě, že by jeho Nabídka, 

kterou Zájemce odešle do 24. listopadu 2022, nebyla doručena družstvu ani do 30. listopadu 

2022, nebude k dotčené Nabídce přihlížet. 

4. Vyhodnocení Nabídek 

4.1 Družstvo obálky s Nabídkami nebude otevírat. 
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4.2 Družstvo každou došlou obálku s Nabídkou označí jedinečným evidenčním číslem Nabídky. 

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

družstvu, přidělené evidenční číslo 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 Vždy v pondělí a ve středu (až do 30. listopadu 2022) bude družstvo: 

(a) informovat Zájemce, jejichž obálka s Nabídkou byla k uvedenému dni družstvu 

doručena, o přiděleném evidenčním číslu Nabídky; 

(b) uveřejňovat na internetových stránkách družstva na adrese www.resortstepanka.cz 

v sekci „Družstvo“ Seznam bez osobních údajů Zájemců. 

4.5 Dne 1. prosince 2022 družstvo vyhodnotí, zda mu byly do 30. listopadu 2022 fakticky 

doručeny všechny obálky s Nabídkami, k nimž obdrželo oznámení podle čl. 3.4.  

4.6 Nebude-li mít do 30. listopadu 2022 družstvo fakticky doručeny (tj. ve své dispozici) všechny 

obálky s Nabídkami, k nimž obdrželo oznámení podle čl. 3.4, bude kontaktovat příslušnou 

doručovací poštu za účelem dohledání zásilky. Současně družstvo vyzve dne 1. prosince 2022 

příslušné Zájemce, kteří postupovali v souladu s čl. 3.4, nicméně jejichž obálka s Nabídkou 

družstvu doručena nebyla, aby doručili družstvu Nabídku znovu v náhradní lhůtě do 6. 

prosince 2022. Pro tyto případy se použijí následující pravidla: 

(a) Doručí-li dotčený Zájemce družstvu Nabídku znovu v náhradní lhůtě do 6. prosince 

2022, bude se na ni pohlížet, jako by byla doručena do 30. listopadu 2022 (není-li dále 

uvedeno jinak). 

(b) Nedoručí-li dotčený Zájemce družstvu Nabídku znovu v náhradní lhůtě do 6. prosince 

2022 a nedostane-li Družstvu do dispozice obálka s Nabídkou odeslaná do 24. 

listopadu 2022, k žádné Nabídce Zájemce se nebude přihlížet. 

(c) Doručí-li dotčený Zájemce družstvu Nabídku znovu v náhradní lhůtě do 6. prosince 

2022, nicméně Družstvu se v téže lhůtě dostane do dispozice obálka s Nabídkou 

odeslaná do 24. listopadu 2022, bude se přihlížet pouze k jediné z těchto nabídek, a to 

k té, v níž uvedena nejvyšší Nabízená částka. 

4.7 Družstvo nejpozději 6. prosince 2022 oznámí členům družstva termín vyhodnocení 

Nabídek, a to uveřejněním příslušné informace na internetových stránkách družstva na 

adrese www.resortstepanka.cz v sekci „Družstvo“ nejméně tři (3) dny před stanoveným 

termínem. 

4.8 Vyhodnocení Nabídek proběhne 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. 

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

(a) Budou kontrolovány náležitosti obálky dle těchto pravidel. 
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(b) Obálka bude otevřena a evidenční číslo 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. 

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

4.10 Poté, co bude proveden postup podle čl. 4.9 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. 

4.11 Nabídky, které nebyly vyřazeny podle čl. 4.10, budou následně seřazeny podle výše Nabízené 

částky. 

4.12 V Seznamu bude označeno pořadí dvaceti sedmi (27) Nabídek podle výše Nabízených částek 

sestupně. (dále jen „Vítězné nabídky“). 

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

(a) bude informovat Zájemce, kteří předložili Vítězné nabídky, 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. 

4.14 Pokud by stejnou Nabízenou částku, jakou má Nabídka, která je 27. v pořadí při postupu 

podle čl. 4.12, (dále jen „Poslední vítězná částka“) obsahovalo více Nabídek a v důsledku 

toho by bylo více než dvacet sedm (27) Nabídek, jejichž Nabízená částky by byla rovna 

Poslední vítězné částce nebo vyšší, žádná z Nabídek s Poslední vítěznou částkou se nebude 

považovat za Vítěznou nabídku a příslušní Zájemci se budou moci zúčastnit druhého kola 

Nabídek. 

5. Přidělení Nových parkovacích míst a uzavření dodatku k SDČV 

5.1 Družstvo bude Zájemce, kteří předložili Vítězné nabídky, oslovovat v sestupném pořadí 

podle výše Nabízených částek, aby si vybrali dle své preference z Nových parkovacích míst 

takové, k němuž bude uzavřen dodatek ke smlouvě o převzetí povinnosti k dalšímu 

členskému vkladu a smlouvě o budoucí nájemní smlouvě smlouvy o poskytnutí dalšího 

členského vkladu na základě Návrhu dodatku (dále jen „Dodatek“).  

5.2 O uzavření Dodatků rozhodne představenstvo družstva do 17. prosince 2022. V téže lhůtě 

Družstvo uzavře Dodatky a vyrozumí o takové skutečnosti dotčené Zájemce a upozorní je 

na povinnost uhradit další členský vklad a příslušný administrativní poplatek. 
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6. Druhé kolo a případná další kola 

6.1 Druhé kolo Nabídek se bude konat jen v případě, že dojde k situaci uvedené v čl. 4.14. 

V druhém kole budou moci předkládat Nabídky pouze Zájemci, kteří v prvním kole 

předložili Nabídku s Poslední vítěznou částkou.  

6.2 Pro druhé kolo Nabídek se použijí obdobně pravidla uvedená výše. Družstvo zašle oznámení 

o možnosti podat Nabídku ve druhém kole dotčeným Zájemcům e-mailem na adresu 

evidovanou v seznamu členů nejméně čtrnáct (14) dní před koncem lhůty pro předkládání 

nabídek ve druhém kole; součástí oznámení budou také pravidla s aktualizovanými termíny 

pro jednotlivé úkony ve druhém kole a s aktualizovaným formulářem pro Návrh dodatku 

pro druhé kolo. 

6.3 Ve druhém kole bude vybráno tolik Vítězných nabídek, aby součet Vítězných nabídek 

z prvního a druhého kola činil dvacet sedm (27). 

6.4 V případě, že by ani ve druhém kole nebylo možné vyhodnotit potřebný počet Vítězných 

nabídek, bude se konat třetí kolo, popřípadě další kola. 

7. Závěrečná ustanovení 

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

kdykoli až do uzavření Dodatků zpět. 

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

7.3 Žádný Zájemce nemá právní nárok na uzavření Dodatku. 

 

 

V Praze 8. listopadu 2022 

 

 

 

Bytové družstvo seniorů Mladá Boleslav I, družstvo 

 

 

 

 

 

 

Ing. Bohumil Mach 

předseda představenstva 

Ing. František Vladař 

místopředseda představenstva 

 

 

Příloha: 

Formulář Návrhu dodatku 

 


