
Stavební  bytové družstvo Vítkovice    
Daliborova 390/54, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8            

IČO 00050806, DIČ CZ00050806
ID datové schránky: 9wft5n7

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

jednotka č.   adresa 

+ sklepní box   + sklep. kóje (laťková) + komora mimo byt

Předávající:

Přejímající:

Předávající prohlašuje, že v bytě nejsou provedeny žádné nenahlášené, či nepovolené stavební úpravy.
Přejímající souhlasí s technickým stavem bytu jaký je.

Předpis nájmu bude naveden novému nájemci od 1. dne měsíce  

o provedení děleného vyúčtování služeb. Vyúčtování bude provedeno za celé  
zúčtovací období – kalendářní  rok na přejímajícího, dle stavů odečtených ke 
konci zúčtovacích období.
o provedení děleného vyúčtování služeb.  Za poplatek 800,- Kč, dle platného 
sazebníku, uhrazen na účet družstva dne:

Vyúčtování služeb předávajícího do konce měsíce                          počet osob    

Vyúčtování služeb přejímajícího od 1. dne měsíce     počet osob              

Stavy měřidel k datu: 

Vodoměry:

SV č. vodoměru              stav m3

TV č. vodoměru              stav m3

Digitální měřidla ÚT: 
(odečítají se všechna 3 čísla,  která na měřidle za sebou problikávají: číslo měřidla, spotřeba ke konci min. zúčt. období, aktuální spotřeba)

Kuchyň

Pokoj 1

Pokoj 2

Pokoj 3

Pokoj 4

Veškerou korespondenci předávajícímu a vyúčtování služeb zaslat na:

Neúplně, nesprávně nebo nečitelně vyplněný předávací protokol je důvodem neuznání 
reklamace vyúčtování služeb.

V Ostravě, dne:

      _____________ _____________
předávající     přejímající

Více než 60 let zkušeností s kompletní správou bytových domů. www.sbd-vitkovice.cz

Email

Adresu

Žádáme

Nežádáme
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