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Ž Á D O S T 

o udělení souhlasu k převodu družstevního podílu 

 

Lesní družstvo Jinačovice, se sídlem v Jinačovicích čp. 83, 664 34 Kuřim 

IČO 41539826, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl Dr., vložka 251 

 

 

Pan (paní)                                    

Datum narození a rodné číslo             

Adresa trvalého bydliště                     

(dále jen „převodce“) 

a 

 

Pan (paní)                                           

Datum narození a rodné číslo             

Adresa trvalého bydliště                     

(dále jen „nabyvatel“). 

 

 

I. 

 Převodce prohlašuje, že je právoplatným členem Lesního družstva Jinačovice, se 

sídlem v Jinačovicích čp. 83, 664 Kuřim, IČO 41 53 98 26, zapsaného v obchodním rejstříku 

Krajského soudu v Brně, odd. Dr., vložka 251. 

 Převodce dále prohlašuje, že ke dni podpisu této dohody mu přísluší na majetku 

Lesního družstva Jinačovice celkem ………… podíl(ů).  

 

II. 

 Převodce žádá představenstvo lesního družstva o udělení souhlasu                   

k převodu …… podíl(u), slovy  ……………………….   na nabyvatele a současně s tím i 

členských práv a povinností, které vyplývají ze Stanov Lesního družstva Jinačovice, 

schválených na členské schůzi, konané dne 29.4.2015. 

 

III. 

 Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil se Stanovami Lesního družstva Jinačovice a 

současně se zavazuje, že je bude bezvýhradně dodržovat. (Aktuální znění je dostupné na 

internetové adrese LD Jinačovice na adrese www.ldjinacovice.cz) 

 Nabyvatel dále prohlašuje, že je mu známo, že mezi základní povinnosti každého 

člena družstva patří povinnost podílet se na pracích v lese, a to v minimálním rozsahu, který 

je stanoven na každé výroční členské schůzi na příslušný kalendářní rok. Současně uvádí, že 

jeho zdravotní stav mu umožňuje, aby se na pracích v lese osobně podílel. 

 

IV.  

 Nabyvatel bere na vědomí, že podmínkou právoplatného vzniku členství: 

 

1. Udělením SOUHLASU k převodu podílu představenstvem Lesního družstva. 

2. Zaslání úředně ověřené D O H O D Y o převodu družstevního podílu. 
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V. 

 Převodce i nabyvatel berou na vědomí, že převodem podílu a převodem členských 

práv a povinností nedochází k žádnému převodu nemovitostí mezi smluvními stranami.  

 

 

 

 

Veškeré nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí tvoří „nedělitelný fond“ a tento se nesmí 

použít za trvání družstva mezi členy. Proto se na tuto dohodu nevztahují předpisy o převodu 

nemovitostí. 

  

VI. 

 Převodce i nabyvatel prohlašují, že se s obsahem této žádosti seznámili před jejím 

podpisem  

  

 

 

V ……………………..dne ……………                            V ………………………dne ……... 

 

 

 

………………………………………….                            ……………………………………. 

            Převodce            Nabyvatel 

 

 

Žádost zašlete na adresu L D Jinačovice nebo emailem na adresu  ldj@volny.cz 
 

 

Vyjádření představenstva 

 

Uděluje  / Neuděluje souhlas o převod družstevního podílu . *  

 

Evidenční číslo  …………..…. 

 

Představenstvo lesního družstva projednalo a vyjádřilo se k zaslané žádosti  

  

dne …………….……….. v Jinačovicích . 

 

*Nehodící škrtne představenstvo Lesního družstva Jinačovice  

 

 

 

 

 

 

……………….…………                                                     ….………..………………….. 

 

předseda představenstva                 místopředseda představenstva 
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