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Potvrzení na žádost člena družstva

Potvrzujeme, že paní Jana Stócklová, nar. 29.05.1966 je řádným členem BD Pavlišovská 9798.
Družstvo podle sdělení správní firmy FPS s.r.o. nemá vůči členovi & jí užívané bytové jednotce č.2297/10
žádné finanční pohledávky (splatné nebo po splatnosti) a v současné době neprobíhá a ani nebyl zahájen
proces jejího vyloučení .

Dále sdělujeme, že po uhrazení závazků spoludlužníka vůči družstvu z trojstranné smlouvy č.
34668475-58 o překlenovacím úvěru a smlouvy č. 34668475-09 o stavebním spoření mezi věřitelem MPSS,
dlužníkem BD Pavlišovská 9798 a spoludlužníkem Jana Stócklová (Michal Stóckl) je následně možné ve
smyslu platných stanov družstva požádat o převod jednotky č. 2297/10 do vlastnictví člena družstva
3 reálným předpokladem ukončení tohoto převodu max. do 12-ti měsíců. Výše těchto závazků byla vyčíslena
ročním výpisem MPSS ke dni 31.12.2019 ve výši 453.776,86 Kč, tento výpis máte k dispozici a na něj tímto
plně odkazujeme. Po uhrazení dluhu bude na MPSS obratem podána žádost o vzdání se zástavního práva
k této jednotce č. 2297/10.

Závěrem uvádíme, že v dané věci se jedná o standardní převod družstevního podílu a
podle platných stanov družstva volně dostupných na „www.pavlisovska9798.cz“ ze strany družstva neexistují
žádné omezení u členství v družstvu pro nabyvatele včetně uzavření řádné smlouvy o nájmu financované
nemovitosti — bytové jednotky č.10 ve vchodu 2297.
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