
Bytové družstvo Vnoučkova, se sídlem Vnoučkova 517, 142 00 Praha 4 IČ 64946401 

vyhlašuje aukci na prodej členského podílu v BD k bytové jednotce 515-11 

 

Aukce se mohou účastnit fyzické osoby: 

1. způsobilé k právním úkonům; 

2. mající státní příslušnost ČR; 

3. nemající k Bytovému družstvu Vnoučkova jakýkoliv závazek / dluh; 

4. složí v předepsaném termínu kauci ve výši 200 000,- Kč na účet BD 221823350/0300, vs. 51511. 

Kauce je vratná, a to na číslo bankovního účtu, ze kterého platba přišla. 

Specifikace: 

Bytová jednotka č. 11, 4. nadzemní podlaží v domě Vnoučkova 515/14 o velikosti 2+1+balkon v 

mezipodlaží + sklepní kóje, užitná plocha 60,60 m2. Byt je v obvyklém stavu opotřebení. 

Bytovou jednotku užívají na základě nájemní smlouvy na dobu neurčitou 2 nájemníci. 

Vyvolávací cena: 2.250 000,- Kč 

 

Termín pro předání nabídek v zapečetěné obálce a přihlášek do aukce (přihláška ke stažení na 

bdvnouckova.cz) do rukou předsedovi a dalšímu členu představenstva v kanceláři družstva v Praze 4, 

Vnoučkova 516 je každé pondělí a úterý od 19:00 do 19:30 (mimo svátků) až do 25. února 2019. 

Předání nabídky osobně pouze potenciálním kupcem, neakceptujeme plnou moc. 

 

Termíny prohlídek:  

19.2. 2019 v 16:30 hodin před vchodem 

21.2. 2019 v 16:30 hodin před vchodem 

Nutné potvrdit předem prohlídku telefonicky na čísle 777 107 755. 

 

Identifikace aukce:  2019/515-11 

Průběh aukce: 

1. V den vyhodnocení nabídek, to je 26. 2. 2019 19hod v kanceláři BD, se otevřou zapečetěné 

obálky za přítomnosti členů představenstva, kontrolní komise BD a soutěžících. O výsledku 

aukce bude pořízen zápis. 

2. S vítězem aukce bude podepsána smlouva o smlouvě budoucí při nejbližší příležitosti, 

maximálně však do 1 měsíce od vyhlášení výsledků aukce.  

3. Vítěz musí složit další členský vklad do určeného termínu do notářské zástavy nebo zástavy u 

bankovního ústavu. 

4. Následně bude svolána členská schůze, na které bude zájemce přijat za nového člena družstva. 

 

představenstvo  

Bytového družstva Vnoučkova 

11.2.2019 


