BYTOVÉ BUŇKY, ATELIÉRY,
KOMERČNÍ APARTMÁNY NA PRONÁJMY
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Foto dluhopisů - podložených nemovitostí

ŽÁDOST NA ČNB:
Pro Moravské firmy, pro Moravské rodiny
Pro Slovenské firmy.
Pro České firmy.
Pomůţeme s vyplněním za mírný poplatek.
Souhlas s emisí na 100,000.000,- Kč –
Pak se vytisknou na barevné tiskárně.
Sjedná se podřízenost půjčky u ČSOB a.s.
A prodají se na renomovaných trzích cizincům.

Úvodní slovo, představení

Vážení přátelé,
jistota slušných
procent zisku.
A k tomu třeba
provozovat obsluhu.
Krátkodobé pobyty.
Klienty získávat
přes aplikace.
Rakouské klienty.
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Za peníze utržené za
prodej
nemovitostních
dluhopisů se koupí
dům v Itálii za 1
EUR.
A na pozemky
se umístí
Bytové buňky.

Konzultační společnost,
s.r.o. Vám nabízí pomoc
s vyplněním povinné žádosti
na ČNB. Pokud bude emise
nad 1,000.000 EUR.

A ty si budete pak
už jen pronajímat.
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NABÍDKA NA BYTOVOU BUŇKU, ATELIÉR

NABÍDKA NA BYTOVOU BUŇKU
34 m2
Bez
pozemku
I složí
za: 300.000,- Kč
možno na splátky na 8 let:
od pošty
ve splátkách: 4.000 Kč/měs.
Tržby: cca 13.000,- Kč / měs.

Dobrý den,

Máme pro Vás videa.
Kdekoli, v ČR i v Itálii
Tam se dá koupit dům za
1 EUR.
K domu je pozemek.
Na ten se dají Bytové
buňky.
Pak i vybavení.
Pak se pronajímají
cizincům.
A přijímají se peníze na
Slovensko, na Moravu i
do Čech.
___________________________

OBRÁZEK DO INZERCE – MÁTE MYŠLENKU??
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STABILIZAČNÍ BYT S 30 % FINANCOVÁNÍM - BYT 3+kk

STANILIZAČNÍ BYT 3+kk,
75,3 m2 + terasa 6,6 m2
(81,9m2)
V PRAZE 9
ZA: 30% ……………..,- Kč.
A splátky 20 let:
ze zbylých 70% ………….
ve splátkách: ……….. Kč/měs.

Dobrý den,
dělali jsme developerské projekty a
tento je jednoduchý.
1) Klienti složí 30% ceny bytu
2) Družstvo si vezme úvěr
3) Klienti pak splácí družstvu
4) Družstvo splácí bance.
___________________________

PODPORY NA SPLÁCENÍ NÁJMU:
PASIVNÍ PŘÍJMY ZE SVÉHO,
NÁMI ZALOŽENÉHO
SVĚŘENECKÉHO FONDU za 90 Kč
(dotazníky, otázky, za 1 dalšího
klienta na byt 7.500 Kč)
PASIVNÍ PŘÍJMY Z ROBOTŮ NA
PENÍZE (17% až 30% ROČNĚ).

VKLADY: do banky, do úschovy
- pak založení nového družstva
- pak stavební povolení
- pak platba pozemku a stavba

PASIVNÍ PŘÍJMY ZA KLIENTY NA
PATRA BYTŮ.
*) pravidla schválená u notáře
(lze poslat v pdf).
Zelená karta do bankomatu na
pasivní příjmy (samy přicházejí).

SMLOUVA NA NABÍDKU č. 03
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Smluvní strany

Jana Jelínková – fyzická osoba, IČO: 02320061
Poste restante Pošta Praha 9 Letňany, Bechyňská 638, 199
00 Praha 9 - Letňany
tel.: 774 368871 Firmy.cz
Jana Jelínková
Všetatská 70, 277 15 Tišice, Chrást odkaz:
https://www.firmy.cz/detail/13340120-jana-jelinkova-tisicechrast.html
Koordinátor, Projekt Manaţer: Ing. Václav Ţeníšek, tel.:
773 172 405
Zasílací adresa: Jana Jelínková, poste restante, Pošta Praha
9 Letňany, Bechyňská 638, 199 00 Praha 9 - Letňany
dále jen „poskytovatel sluţeb“
a

(Obchod. firma či jméno a příjmení):
sídlo či trvalé bydliště:
IČO či dat. nar.:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………………
spisová značka
zastoupen/a:
bankovní spojení: (doplnit název banky):
číslo účtu
dále jen „objednatel firma“
uzavírají mezi sebou níţe uvedeného dne, měsíce, roku, tuto
zprostředkovatelskou smlouvu
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2 Úvodní ustanovení
2.1 Poskytovatel sluţeb je konzultační společností. Poskytovatel sluţeb své
obchodní aktivity zejména na území Kraj Praha, Středočeský kraj a Plzeňský kraj.
2.2 Objednatel firma je nezávislým podnikatelem, který má zájem dlouhodobě
odebírat sluţby poskytovatele sluţeb.

3 Předmět smlouvy
3.1 Objednatel firma se zavazuje, ţe bude od poskytovatele sluţeb dlouhodobě
odebírat
(budoucí klienty na byty)
(pozemky ke koupi) *) moţno i pozemky rozparcelovat, zasíťovat a prodat
jednotlivě
(Bílou knihu Infoburzy jako manuál k developerské výstavbě)
(dále podporovat, finančně, částkou 15.000,- Kč ţádost na ČNB o souhlas s vydáním
emise nemovitostních dluhopisů, na 5 typů nemovitostních dluhopisů, kaţdý na
20,000.000,- Kč, celkem tedy emise na 100,000.000,- Kč)
(Dále podporovat, finančně, částkou 10.000,- podání ţádosti o úvěr na developerský
projekt cca 60,000.000,- Kč)
3.2 Objednatel firma je povinna dávat zpětnou informační vazbu.
3.3 Objednatel firma se zavazuje zaplatit poskytovateli sluţeb

sjednané odměny pro obchodní síť:´
(za budoucí klienty na byty a parcely…….. á 600,- Kč / 1 klienta a pak realitní
provizi podle developerského rozpočtu, 3% z cen bytů, 3% z cen pozemků, za
klienty, kteří dopadnou, )
(za zasílání pozemků ke koupi …. á 12.000,- Kč …. a 1% z ceny pozemku,
tipařská provize, služba je vždy na 1 rok a je poskytována měsíčně)
(za Bílou knihu Infoburzy jako manuál k developerské výstavbě a data na flash
drive, vše pro koordinátora výstavby bytů…. 12.000,- Kč)

SMLOUVA NA NABÍDKU č. 03
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(za žádost na ČNB …. Poplatek 10.000,- Kč a 5.000,- Kč za vyplnění žádosti) *) +
5.000,- Kč na opravny a znovu podání ţádosti
(za žádost na ČSOB a.s. …. 10.000,- Kč a pak 0,1% z úvěru)

4 Provize
4.1 Poskytovatel sluţeb má nárok na provizi ze všech obchodů, které byly uzavřeny mezi
objednatelem firmou a zákazníky, a jehoţ uzavření poskytovatel sluţeb zprostředkoval.
4.2 Provize poskytovatele sluţeb činí (uvedená procenta) % z celkové ceny obchodu dle
developerského rozpočtu.
4.3 Platba provize se provádí bezhotovostním převodem, a to na bankovní účet
obchodního zástupce.

5 Povinnosti poskytovatele služeb
5.1 Poskytovatel sluţeb se zavazuje obstarat a objednateli firmě sdělit veškeré údaje
nezbytné k plnění objednávky sluţeb dle této smlouvy.
5.2 Poskytovatel sluţeb se zavazuje poskytnout objednateli firmě nezbytné údaje
vztahující se k poskytovaným sluţbám.
5.4 Poskytovatel sluţeb je povinen sdělit obchodnímu zástupci informace nezbytné k
plnění závazků, zejména v rozumné době sdělit, co by mohl objednatel firma rozumně
očekávat.

6 Povinnosti objednatele firmy

6.1 Objednatel firma je povinen zaplatit poskytovateli sluţeb provizi.
6.2 Objednatel firma se také zavazuje poskytovateli sluţeb předat všechny podklady a
věci potřebné pro plnění jeho povinností.
6.3 Objednatel firma je povinen poskytovateli sluţeb bez zbytečného odkladu sdělit, zda
obstaraný obchod přijal, nebo odmítl, popřípadě zda jej nesplnil a poskytnout podklady
pro vyúčtování provize.
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SMLOUVA NA NABÍDKU č. 03
BYT 3+kk
7 Závěrečná ustanovení
7.1 Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 12 měsíců)
7.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichţ kaţdá
smluvní strana obdrţí jedno vyhotovení.
7.3 Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména
občanským zákoníkem.
7.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V _________ dne _________
_________

V _________ dne

________________________
________________________
Poskytovatel sluţeb

objednatel firmy

SMLOUVA NA NABÍDKU č. 03
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POKYNY PRO OBJEDNATELE FIRMU
Jana Jelínková
Poste restante
Pošta Praha 9 Letňany
Bechyňská 638
199 00 Praha 9 - Letňany

Pak poslat informační SMS na dvě telefonní čísla: na 774 36 88
71 a na 773 172 405
Text: Dobry den, prave jsem odeslal 2 x smlouvu na Nabidku c. 03 Jane
Jelinkove a na zasilani pozemku na poste restante na postu Praha 9 Letnany, Bechynska. Podpis.

Odkaz za tuto smlouvu na internetu:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39363/
Odkaz za tuto smlouvu na internetu v pdf:
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id39363/39363.pdf
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ŽÁDOST NA ČNB O SOUHLAS S TISKEM DLUHOPISŮ

ŽÁDOST NA ČNB O SOUHLAS S TISKEM DLUHOPISŮ
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ŽÁDOST NA ČNB O SOUHLAS S TISKEM DLUHOPISŮ
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APARTMÁNY - U PRAHY 4 – z Bytových buněk

ŽÁDOST NA ČNB O SOUHLAS S TISKEM DLUHOPISŮ
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ŽÁDOST NA ČSOB a.s. o úvěr na 60,000.000,- Kč

Dokumenty potřebné k posouzení žádosti o úvěr na financování
výstavby nemovitosti (rezidenční, obchodní)

1

Stručný popis záměru

2

Zúčastněné strany (vlastnické rozdělení, rozdělení zodpovědností, výpis z obchodního
rejstříku budoucího dluţníka z úvěru, akcionářská struktura dluţníka, referenční projekty/
doloţení zkušeností, ţivotopis klíčových osob)

3

Smluvní struktura transakce (základní potřebné smluvní dokumenty, časový
harmonogram uzavření, základní ustanovení smluv)

4

Popis (stávající) nemovitosti (pozemku):

4.1 Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) ne starší 3 měsíců,
včetně popisu dosud nezapsaných změn
4.2 Kopie katastrální mapy s vyznačením předmětných pozemků
a objektů, ne starší 12 měsíců
4.3 Geometrický plán
4.4 Doklad o způsobu nabytí (pozemku): kupní smlouva, darovací
smlouva a pod., či hlavní podmínky smluv.
4.5 Ocenění nemovitosti
4.6 Smlouvy, které se týkají věcných břemen, předkupních práv,
rozhodnutí soudu o omezení převoditelnosti apod., či hlavní
podmínky smluv, pokud existují.
5

Popis nemovitosti pro realizaci

5.1 Investiční záměr zpracovaný klientem, včetně
5.1.1 Technické zprávy projektu
5.1.2 Vizualizace, základních řezů, umístění/ zákresu v katastrální
mapě
5.1.3 Základní ukazatele výstavby (cen z kterých vychází rozpočet)
5.1.4 Očekávaných standardů bytových jednotek, kategorie
a velikosti bytů, příslušenství bytů
5.2 Územní rozhodnutí a stavební povolení, pokud již existují.
5.3 Časový harmonogram výstavby (včetně uzlových bodů) a prodeje.

ŽÁDOST NA ČSOB a.s. o úvěr na 60,000.000,- Kč
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Smluvní ošetření projektu
6.1 Smlouva s architektem, či hlavní podmínky smluv, pokud již existuje.
6.2 Smlouva s managerem projektu či další smlouvy týkající se realizace, či
hlavní podmínky smluv, pokud již existují.
6.3 Smlouva (y) o dílo se zhotovitelem (y), či hlavní podmínky smluv, pokud
již existují.
6.4 Smlouva o technickém a autorském dozoru, či hlavní podmínky smluv,
pokud již existují.
6.5 Smlouva s realitním agentem, či hlavní podmínky smluv, pokud již
existuje.
6.6 Vzory rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní
smlouvy standardně uplatňované, pokud již existují.
Vzory nájemních smluv.
6.7 Smlouva s právní kanceláří, či hlavní podmínky smluv, pokud již existuje.
6.8 Pojistná smlouva.
6.9 Smlouva o výstavbě (dle zákona č. 72/1994 Sb.) a následující smlouvy
o správě a údržbě budou předloženy dodatečně. ¨
6.10 Ostatní smlouvy vztahující se k projektu nebo mají podstatný vliv na
projekt (např. věcná práva), či hlavní podmínky smluv, pokud již existují.

7

Ekonomika projektu
7.1 Rozpočet (propočet nákladů) stavby včetně časového a finančního
harmonogramu výstavby; včetně informace, kdo zpracoval. (Na vyžádání
předložení detailního položkového rozpočtu.)
7.2 Kompletní ceník bytových jednotek, včetně informace, kdo zpracoval (s
kým konzultováno).
Parametry očekvaného nájemného .
7.3 Prodejní a marketingový plán, včetně informace kdo zpracoval (s kým
konzultováno).
7.4 Cash flow, rozvahu a výsledovku na dobu předpokládaného úvěrového
vztahu.

8

Požadovaná výše úvěru a ostatní parametry financování

9

Navrhovaná podpora projektu ze strany developera (akcionáře, sponzora)

Banka si vyhrazuje právo vyţádat další podklady.
Pokud poţadované dokumenty nejsou předloţeny pro prvotní prezentaci
bance, budou bankou vyţádány v dalších etapách, nejpozději před
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ŽÁDOST NA ČSOB a.s. o úvěr na 60,000.000,- Kč
DEVELOPESKÝ PROJEKT – Nabídka jednotek
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VIDEO BYTOVÉ BUŇKY

Harmonogram na dům u Prahy - Kateřina
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DOPIS NA AGEL (14.000 ZAMĚSTNANCŮ), ŽE JIM POSTAVÍME 500 BYTŮ
CO JE POTŘEBA PŘEČÍST

Dopis na AGEL
Dobrý den,
chodím k Vám do Italské, Praha 2 s nohou. Na chirurgii. Pochválil
bych paní lékařku i sestřičku a sestřičky. Veřejně. Nahlas. V jiné
nemocnici na Praze 2 nebo 10 mi nechali podepsat papír, ţe mi
budou amputovat 1 prst a uřízli mi 3 prsty u nohy a kus nártu.
Nebudu ji jmenovat.
Ale Vaše zařízení je lepší kvalita.
Péče, odbornost, citlivost atd. A leckdy si smysl po humor.
Koukám v čekárně na Vaší prezentaci. Je celkem dobrá, ale doplnil
bych tam STABILIZAČNÍ BYTY pro Vaše sestřičky.
Víte, já jsem celkem obyčejný kluk, můţete kouknout na můj profil.
A léta jsou mi fuk,
A nejsem diskofil….
Jak se zpívá v jedné písničce z mých mladých let.
Takţe jsem dělal 4 developerská druţstva na byty, postavil 500 bytů a
teď vymýšlím projekt na byty pro 6 000 obcí.
A u těch bytů, malometráţních, placených státem, a to od Ministerstva
pro místní rozvoj obcím, se vyřizují dotace. A tak jsem se zvolil, ţe
vyřizuji obcím se svými spolupracovnicemi dotace na malometráţní
byty a byla to volba dobrá, to vám musím říci….
A ještě je tam pak podmínka ceny, a to maximální cena nájmu ţe je
61,10 Kč za 1 m2 bytu.
Coţ u bytu cca 34 m2 dělá … 2,077,- Kč na měsíc
Coţ u bytu 50 m2 dělá…. 3,055,- Kč na měsíc
Coţ u bytu 124 m2 dělá … 7.575,- Kč na měsíc
A moje taktická a zdvořilá myšlenka je, ţe kdyţ musí být na
developerském rozpočtu rezerva 15%, tak ţe by jeden byt byl pro
AGEL jako stabilizační byt pro Vaši sestřičku, sestřičky.

DOPIS NA AGEL (14.000 ZAMĚSTNANCŮ), ŽE JIM POSTAVÍME 500 BYTŮ
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Jako to bylo tenkrát v 70.tých letech.
Známá věc. Zaměstnanec se uvázal na 10 let pracovat u firmy a byt
mu pak zůstal.
Zkoušel jsem tyto celkem jednoduché věci probírat s lidmi
z Facebooku, ale dostal jsem od nich spíše nabančeno.
A tak si dovoluji napsat vám. Předpokládám, ţe u vás ve firmě máte
někoho se středoškolským vzděláním, kdo si přečte můj dopis a kdo
i bude chápat, co v něm píši.
Mám ještě doplňky, obchodní, finanční a plánované doplňky, celkem
zajímavé, na principu příjmu peněz k nájmu bytu na 10 let. A to přes
inzerci na nejlepším inzertním serveru na S realitách, kdy jsou pak
za klienty realitní meziprovize, pro všechny, kdo na klientech pracují
a jedna realitní provize je určena pro nájemce bytu od nás. Aby měl
nebo měla Vaše paní sestřička lepší podmínky.
Finanční příspěvek na platbu nájmu bytu a energií.
Kdysi v roce 2005 jsem s jednou zdravotní sestřičkou z Prostějova
chodil a probírali jsme ty věci. Jmenovala se Veronika Sachrová a
uspávala pacienty na operačním sále.
Pravidla na rozdělování peněz jsme schválili u notáře při
schvalování stanov při zakládání Druţstva investorů, IČO 025
50 300 .
Pak vše doloţím, to by mi šlo.
A mám i kolegyni, Marcelou Fialovou, která dělala asistentku
náměstkovi ředitele pro zdravotnické činnosti a později asistentku
primáře na záchranné sluţbě a jiţ 1 rok se mnou hovoří o projektu 4
dny v týdnu kaţdý večer. Věnuje tomu svůj čas.
Má střední školu a nedokončené 2 vysoké školy. Akorát nějakou
mozkovou mrtvici trochu měla, takţe si nepamatuje krátkodobé věci.
Ale komunikovat umí zdvořile, způsobně a citlivě, empaticky. Má
pejska a cvičila pejsky.
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PLÁN FINANCÍ – KLIENTA NA BYT A PŘI SPOLUPRÁCI

Takţe orientaci má a je vhodná pro psaní s Vámi nebo pro
telefonování s Vámi.
Také zná osobně pana Pavla Šámala, jednatele Konzultační
společnosti, s.r.o. a také telefonovala s paní Jitkou Slavíkovou, realitní
makléřkou z Plzně, původem ze Šumperka.
A ví, ţe je pan Miloš Hora, BUSSMARK, developer, který postavil 2
500 bytů u Prahy a který udělal 5 000 aukcí, mne pochválil. A
pochvala od takového profesionála se cení.
Cíl:
Cílem je Vás zaujmout. Alespoň trochu, na krajíček.
Cílem je řešit s Vámi naši, nebo moji nabídku, to je jedno.
Cílem je pak vloţit i toto do Vaší prezentace v čekárnách.
Já si myslím, ţe by pacienti měli vidět, jak dobře se koncepčně o své
lidi pěkně staráte. Ty Vaše sestřičky si to jen a jen zaslouţí.
Tak budu rád, kdyţ to promyslíte.
A nejprve, nejprve se Vám musí můj nápad líbit.
Ing. Václav Ţeníšek,
Praha
Tel: 773 172 405, 775 146 196
Více informací o mne v mém spise… i cukrovka
A mám tento odkaz na Twitter:
Twitter: https://twitter.com/zeniseking
Pověšeno na kartě Infoburzy.eu zde:
(nedívejte se zatím prosím na hlavní stanu.) Je tam toho moc.
https://www.infoburza.eu/id35351-dopis-na-agel

SCHÉMA DEVELOPMENTU – OD VYDÁVÁNÍ DLUHOPISU K BYTUM či RD

31

32

NAŠE KLIKACÍ REKLAMA NA INTERNETU

