
Krok Čas 

(v dnech)

Čas kumulativně

(v dnech)

5 5

14 19

7 26

14 40

40

14 54

14 68

7 75

založení subjektu (družstvo, spolek, jiná PO) 75

úvěrové financování 75

účast ve veřejné soutěži 75

následné převody do osobního vlastnictví (SVJ) 75

14 89

89

7 96

příprava stanov 96

pozvánka na členskou schůzi 96

spolupráce s notářem při přípravě notářského zápisu 96

14 110

schválení stanov 110

volba orgánů družstva 110

stanovení dalšího postupu pro účast ve veřejné soutěži 110

7 117

10 127

127

127

vazba výše úvěru na příjmové možnosti obyvatel 127

vazba výše úvěru na hodnotu zajištění (ocenění areálu) 127

varianty úvěrového financování vázaného na jednotlivé obyvatele / vchody / celý areál 127

21 148

z hlediska stavebně-konstrukčního stavu budov 148

případné společné technologické celky (kotelny) 148

pozemní komunikace, parkoviště 148

infrastrukturní sítě 148

7 155

možnost výlučného / společného užívání prostor a pozemků 155

závady ve formě věcných břemen, nájemních smluv  či zástavních a předkupních práv 155

možnosti odkupu / pronájmu / správy společně užívaných pozemků a veřejného prostranství 155

155

3 158

7 165

14 179

7 186

Schvalování družstvem 186

15 201

schválení projektu a indikativní nabídky financování členskou schůzí 201

Veřejná soutěž 201

7 208

3 211

15 226

Jednání s bankou 226
Dodatečná analýza podkladů 7 233

7 240

Schvalování družstvem 240

Orientační časový harmonogram možné účasti obyvatel ve veřejné soutěže na odkup sídliště Písnice ze dne 16. 11. 2016

Jednání s bankou

Vypracování studie proveditelnosti projektu:

Zápis do obchodního rejstříku

Příprava vzniku družstva:

Vypracování podrobného záměru:

Přípravná fáze:

Vznik koordinačního výboru

Příprava základních parametrů záměru koupě bytů

Vytvoření organizační struktury pro účast jednotlivých vchodů (36 + Vršovice)

Svolání a konání informační schůze

Rozpracování podrobných parametrů záměru

Diskuze

Finálizace záměru koupě bytů

Svolání a konání informační schůze

Příprava dokumentace pro členskou schůzi

Svolání a konání ustavující členské schůze, agenda:

Splacení vstupního / základního vkladu

Posouzení technických aspektů rozdělení areálu na jednotlivé bytové domy / vchody 

Posouzení právních aspektů 

Nastavení vstupních parametrů úvěrového financování 

Úvodní jednání s bankou

Potvrzení zájmu banky jednat o poskytnutí úvěru

Provedení interní analýzy banky (ekonomická, právní, technická, vlastnická struktura)

Převzetí a analýza indikativní nabídky financování banky

Svolání a konání členské schůze, agenda:

Převzetí a analýza Informačního memoranda

Složení kauce 5 000 000,- Kč

Převzetí a analýza neveřjných podkladů

Závazná nabídka financování



7 247

14 261

schválení závazné nabídky financování 261

Jednání s bankou 261

21 282

úvěrová smlouva 282

zajišťovací dokumentace (zástavní a předkupní právo, smlouvy o smlouvě budoucí) 282

smlouva o managementu projektu 282

Veřejná soutěž 282

7 289

Analýza podkladů od vyhlašovatele soutěže, jednání s bankou

Svolání a konání členské schůze, agenda:

Příprava a uzavření úvěrové dokumentace, rozsah:

Podání závazného návrhu ve veřejné soutěži a zaplacení kauce 25 000 000,- Kč


