COOP Beskydy, spotřební družstvo, Tovární 283/13, 737 01 Český Těšín

Dohoda o převodu členství
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
příjmení

jméno

_____

adresa

____

PSČ

obec, město

rod.č.
/
jako převádějícím

členské č.

____
volební obvod

____

a
jméno

příjmení

adresa

_____
____

PSČ _____________________ rod.č. _______________/ ______
jako přejímajícím
1.
1.1. Převádějící je ke dnešnímu dni členem COOP Beskydy, spotřebního družstva se sídlem
Tovární 283/13, PSČ 737 01 Český Těšín, IČ: 00032387, se základním členským vkladem ve
výši
,- Kč, slovy:
____
korun českých a dalším členským vkladem ve výši
,- Kč,
slovy:
korun českých.
2.
2.1. Na základě oboustranného, vážného, srozumitelného a svobodného projevu vůle
účastníků převádí tímto převádějící na přejímajícího členská práva a povinnosti z členství v
COOP Beskydy, spotřebním družstvu vyplývající, jakož i svůj základní a další členský vklad,
jejichž výše je uvedena v čl. 1. této dohody a přejímající tyto v tomto rozsahu a ve stavu ke dni
podpisu smlouvy přejímá.
2.2. Takto na přejímajícího převedený základní členský vklad je považován za základní členský
vklad a další členský vklad je považován za další členský vklad.
3.
3.1. Dohoda je platná a účinná po podpisu dohody účastníky a po jejím schválení v
představenstvu COOP Beskydy, spotřebního družstva. (Stanovy COOP Beskydy, spotřební
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družstvo, část II. Členství v družstvu, článek 4, odstavec 1 písm. i))
3.2. Podpis převádějícího a přejímajícího musí být úředně ověřen nebo musí účastníci podepsat
dohodu na oddělení členských vztahů COOP Beskydy, spotřebního družstva nebo musí
správnost údajů stvrdit podpisem předseda volebního obvodu, kde je evidován převádějící člen.
Dnem schválení dohody v představenstvu COOP Beskydy, spotřebního družstva se stává
přejímající členem družstva a k témuž dni zaniká členství v družstvu převádějícímu.
4.
4.1. Účastníci prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé, vážné, svobodné a
srozumitelné vůle, což svým podpisem stvrzují.
4.2. Dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom a
jeden stejnopis bude založen ve sbírce listin představenstva družstva.

V_____________________ dne __________________ 20. .

převádějící

přejímající

Předseda volebního obvodu

Schváleno v představenstvu družstva na jeho schůzi dne

.

Za představenstvo COOP Beskydy, spotřebního družstva:

_______________________________
Předseda představenstva

______________________________
Místopředseda představenstva
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