Zpravodaj
z pondělí 22. ledna 2018
1. BRATRONICKÉ DOMY
S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Pronájmy pro seniory v klidné lokalitě zajišťující klid a soukromí.

Objekt 01 – DOMY PRO SENIORY

Objekt 02 – BYTY 3 RD NA SOBĚ

2. POPIS PROJEKTU – DOMY S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU
BRATRONICKÉ DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŢBOU ubytují jen a pouze 120 lidí.

Jedná se o projekt vytvoření samostatného jednoduchého druţstva, do které budou členiinvestoři vkládat svoje peníze, a budou inkasovat peníze za pronájem.
Investor, majitel zakoupeného pozemku: 12% úroku ročně
Investoři stavby, koordinace, realitní činnosti a finančního servisu: 8%, 6% úroku ročně
Investoři budou mít ručení v nemovitosti a jako zajištění.
Provozovatelé:
Provozovatelé bude jiné s.r.o. (např. ŠEMDA, s.r.o), kterou si provozovatelé koupí a budou
poskytovat sluţby seniorům.

POZEMKY:
BRATRONICE
čísla pozemku:

3. SAZEBNÍK UBYTOVÁNÍ A STRAVY

TYP LEA 2 62 m2 uţitné plochy

4. PROPOČET DO KATALOGU
OBJEKT 01

BRATRONICKÉ DOMY
Zdrojem je PLÁN ZÁSTAVBY BRATRONICKÉ DOMY a
financování, sloţené ze stavebního spoření a z hypotečních
úvěrů.
Zatím se počítá s tímto seznamem objektů
OBJEKT 01 – cca 48 jednotek á cca 28 m2 za cenu
780.000 Kč + nájem 2.000 Kč za pozemek o dobu 20 let.
Kontrola: stavební cena s cenou reality, koordinace,
finanční servis, a ostatní výdaje s DPH na 1 m2 činí: 27.875
Kč.
Hypotéka: 5.378,- Kč měs + 2.000 Kč za pozemek a
projekty. Celkem tedy se bude platit nájem 7.378,- Kč měs.
Hypotéku a další sluţby platí „provozovatel“, tedy
jednotlivec, nebo sdruţení, nebo vytvořená právnická
osoba.
A další peníze na péči o seniora, podle dodávaných sluţeb
„provozovatelem“.

5. OBJEKT 02 – pro 2 uživatele

OBJKEKT 02 A , B, C, D, - 12 jednotek á 62 m2 za cenu: 1,727.143,- Kč + nájem 3.000 Kč za
pozemek na dobu 20 let.
Kontrola: stavební cena s cenou reality, koordinace, finanční servis, a ostatní výdaje s DPH na 1
m2 činí: 27.875 Kč.
Hypotéka: 11.926,- Kč měs. + 3.000 Kč za pozemek na dobu 20 ti let. Celkem tedy se bude
platit nájem 14. 926,- Kč měs.
Hypotéku a další sluţby platí „provozovatel“, tedy jednotlivec, nebo sdruţení, nebo vytvořená
právnická osoba.
A další peníze na péči o seniora, podle dodávaných sluţeb „provozovatelem“.

6. SCHEMA
Senior, platící
7.378 Kč jako nájem za bydlení
a
12.000 Kč jsou dotace od státu (personál, fakultativní
sluţby).
Cena se stravou, bydlení a strava: 12.210,- Kč / 30 dní
Důchodce: 7.378,- Kč
NOVÉ DRUŢSTVO
BRATRONICKÉ DOMY
PRO DŮCHODCE
7.378,- Kč

Stát přispává: aţ 12.000,- Kč
Středisko pečujícího ŠEMDA, s.r.o. na
sluţby – stravování
Středisko pečujícího ŠEMDA, s.r.o. – na
zdravotní péči
Středisko pečujícího ŠEMDA, s.r.o. – na
fakultativní sluţby

7. Tvorba propagačního materiálu – BRATRONICKÉ DOMY
Zkusíme si teď ukázat, jak by takový propagační materiál mohl vypadat a co bymohl
obsahovat:

TEXTOVÁ ČÁST
OBRÁZKOVÁ ČÁST (viz výše a na webových stránkách)
PROPOČTY PRO INVESTORY – do projektové dokumentace
PROPOČTY PRO INVESTORY – do nemovitosti na pronájem
PROPOČTY PRO KLIENTY - FINANČNÍ ČÁST
MARKETING
HARMONOGRAM, ČINNOSTI

8. AKCE BRATRONICKÉ DOMY – textová část
V Bratronicích se nacházejí pozemky.
URČENÍ POZEMKŮ ÚZEMNÍM PLÁNEM:
PŘÍPUSTNÉ FUNKCE: společenské využití
Administrativní centra (provoz callcentra)
Kina a podobná zařízení
Půjčovny automobilů (obytných karavanů)
VHODNÉ FUNKCE: prodejní sklady (stavebniny)
REGULATIVY URBANISTICKÉ KONCEPCE:
Koeficient zastavění 40%,
Minimální plocha zeleně: 40%
Komunikace: 20%
Výškové omezení: max. 12,0 m
Zdroj: Územní plán obce Bratronice
Dopravní spojeni s metropoli je zajištěno autobusy a nebo autem. .
Nový soubor BRATRONICKÉ DOMY vyroste na pozemku určeném pro tuto výstavbu. .
Cela lokalita poskytne jednotlivým novým majitelům a investorům bydlení na pronájem
pro seniory se zabezpečením fakultativních služeb a stravování. Bydlení ve zdravé a
klidné zeleni, v oddělené lokalitě zaručující klid a soukromí.
V dostupné vzdálenosti od Prahy.

9. PROPOČTY PRO INVESTORY
AKCE BRATRONICKÉ DOMY – projektové práce

Kapitola č. 48 Bílé knihy Infoburzy, vnitřního předopisu Druţstva investorů schválených ve
stanovách.
Ceny:

10. NABÍDKA PRO INVESTORY NA INVESTICE DO
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Investice do – projektové práce – od 10.000 Kč

Jedná se o projekt vytvoření střediska v druţstvu investorů. Středisko bude sloţeno ze 3
vedoucích střediska a z jednotlivých členů druţstva a nebo členů obchodní sítě (tzv. členství u
druţstvu „přes někoho“.
Investoři dají 10.000 Kč (nebo více).
Pořídí se projektová dokumentace v nákladové ceně 1,800.000 Kč.
Prodá se projektová dokumentace provozovatelům v ceně penzionových pokojů za 3,600.000
Kč, tedy za 2x tolik.
Investoři dostanou 27% zisku. (protoţe platí 10% upisovací poplatky podle stanov a zisk podle
stanov musí být alespoň 17%, jinak to vedoucí střediska nemohou členům druţstva předloţit,
tak celkem musí být součet 17% + 10% tj. 27%. NA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI TOHO LZE
DOSÁHNOUT.
* bliţší informace u franchisantů Druţstva investorů (IČO: 025 50 300)

Mgr. Roman Machura, tel.: 704246192, E-mail: investorske-druzstvo22467@seznam.cz
Marie Frantová, franchisantka, tel.: 728 465 736, E-mail: frantovamarie@email.cz
Jana Kazdová, franchisantka, tel: 774 36 88 71 E-mail: jana.kazd.j@seznam.cz

11. KUPUJÍCÍM PRONÁJEMNÍCH JEDNOTEK (BYTŮ)
OPĚT MOTIVACE, A TO 50.000 Kč NA 17% NA 20
LET – PODÍL 800.000 Kč, neboli 1.600%.

Co dáme kupujícímu navíc, aby si byt koupil od nás?
To je otázka, na kterou si umíme odpovědět. Výhody. Finanční výhoy. Na finanční výhody
lidé slyší.
Klient si bere obvykle peníze na hypotéku, kde je úrok asi 3,4%. A u nás za ně dostane podíl
17%, to je jen 5x tolik. A to je pro klienta výhodné.
To znamená, ţe v ceně bytu je BONUS, SLEVA, která bude po dohodě přiznána jen těm, kteří
budou souhlasit s uloţením toto částky jako členkám vkladem ve středisku druţstva na
pořízování a prodej projektových dokumentací pro seniory.
Klient na byt ale souhlasit nemusí, pak má cenu stejnou, jako ostatní a sleva a bonus se na
něj nevztahuje.
VÝPOČET VÝHODY:
Nákup zdrojů od banky: 50.000 Kč
PŘEPLACENÍ ZA 20 let, 240 měsíců: + 50.000 Kč
_________________________________________
CELKEM KLIENT ZAPLATÍ: 100.000 Kč
VKLAD DO STŘEDISKA: 50.000 Kč
PODÍL ZA 20 LET, 240 měsíců: + 800.000,- Kč
_________________________________________
CELKEM KLIENT OBDRŢÍ: + 800.000 Kč
KONTROLNÍ OTÁZKY:
1. JE TO PRO KLIENTA VÝHODNÉ? Odpověď: ANO
2. DOSTANE TUTO NABÍDKU KLIENT JEN EXKLUZIVNĚ U NÁS? Odpověď: ANO
3. VYZKOUŠÍME SPOLUPRÁCI? Odpověď: ANO (kdyţ budete mezi prvnámi 10-ti klienty)

12. VÝPOČET FINANCOVÁNÍ – jednotka 26 m2
BRATRONICKÉ DOMY
OBJEKT 01
PRONÁJEMNÍ JEDNOTKA PENZIONU: 26 m2

NA CENU NEMOVITOSTI BEZ POZEMKU: 780.000 Kč
SKLADBA:
1/3 … stavebním spořením, od stavební spořitelny tj. 260.000 Kč (nějaká libovolná stavební spořitelna)
2/3 … hypotečním úvěrem, od banky poskytující hypoteční úvěry tj. 520.000 Kč
NA ÚVĚR OD STAVEBNÍHO SPOŘENÍ: VLASTNÍCH 130.000 Kč (a druhých 130.000 Kč dodá stav.s.)
NA HYPOTEČNÍ ÚVĚR: VYKÁZANÝCH 260.000 Kč (investice do přípravy, projektu, a začátku stavby)
HYPOTEČNÍ ÚVĚR: 520.000 Kč

14. VÝPOČET FINANCOVÁNÍ – jednotka 62 m2

BRATRONICKÉ DOMY
OBJEKT 02
PRONÁJEMNÍ JEDNOTKA PENZIONU: 62 m2 – pro 2 nájemce (samostané 2 pokoje, společná kuchyň)
NA CENU NEMOVITOSTI BEZ POZEMKU: 1,728.000 Kč
SKLADBA:
1/3 … stavebním spořením, od stavební spořitelny tj. 576.000 Kč (nějaká libovolná stavební
spořitelna)
2/3 … hypotečním úvěrem, od banky poskytující hypoteční úvěry tj. 1,152.000 Kč
NA ÚVĚR OD STAVEBNÍHO SPOŘENÍ: VLASTNÍCH 288.000 Kč (a druhých 288.000 Kč dodá stav.spoř.)
NA HYPOTEČNÍ ÚVĚR: VYKÁZANÝCH 576.000 Kč (investice do přípravy, projektu, a začátku stavby)
HYPOTEČNÍ ÚVĚR: 1,152.000 Kč

15. VÝPOČET FINANCOVÁNÍ – jednotka 62 m2
576.000 Kč vlastních (288.000 Kč + 288.000 Kč)
A hypoteční úvěr: 1,152.000 Kč

16. BRATRONICKÉ DOMY – marketing
Získání předběžných klientů na nemovitosti –
Práce objednaná u callcenter pro získání předběžných klientů na nemovitosti
Práce objednaná zadáním reklamy v časopisech, výroba informačních materiálů a jejich tisk
Práce objednaná zadáním reklamy v časopisech a na internetu
Tyto práce a investice do těchto prvotních materiálů stojí většinou 1,5% z ceny prodávané nemovitosti.
Tak se to pohybuje a tato cena je započtena v prodávané nemovitosti.
Tuto službu zajišťují franchisanti Družstva investorů, jenž podnikají jako firmy na IČO.
Na zajištění této služby disponují cca 200 předběžnými zájemci.
Smyslem družstva je zhodnocovat členům družstva jejich členské vklady, jak říká odborný ekonom.

17. BRATRONICKÉ DOMY – získání klientů, reality
Práce s klienty, projednávání možného prodeje, je realitní činnost, jejíž výše se pohybude cca v min.
výši 70.000 Kč až 90.000 Kč za nemovitost + poplatky z převodu nemovitosti k tomu.
Tuto službu zajišťují franchisanti Družstva investorů, jenž podnikají jako firmy na IČO.

18. BRATRONICKÉ DOMY – získání investorů
Práce se získáním investorů, kteří např. vstoupí do družstva investorů nebo dají peníze na své
Svěřenské fondy, a ze kterých se pak peníze převedou na Družstvo investorů, tak tato práce je
ohodnocena 5% z ceny (upisovací poplatky), jenž investoři upisují.
Když je třeba investorům nabízeno, že budou mít podíly z nájmů ve výši 4-6% ročně, tak zisk musí být
pro ně po dobu prvnách 5-ti let o 1% vyšší. Aby se jim vrátila investice do upisovacích poplatků.
Tuto službu zajišťují tzv. Rentiéři, jenž podnikají jako firmy na IČO. Investují do výše 1/2 upisovacích
poplatků, to je max. do výše 50%, a z obdržených 100% mají pak ještě podíl za investici asi 10%.
POSTUP, PŘÍKLAD: Na kapitál 2,000.000 Kč

Prvotní investice, po částkách 20.000 Kč, …….. celkem 100 investorů do nemovitosti
Sehnání 100 investorů na částku 2,000.000 Kč
Investoři podepíší rezervační smlouvy o budoucí koupi podílu za budoucí pronájmy
objektů pro bydlení pro seniory.
Investoři složí peníze do svých Svěřenských fondů a dají pak správxi pokyn převést
peníze na nové družstvo investorů Bratronice.
Založí se nové drusžtvo investorů Bratronice, u notáře.
Vydají se přihlášky rozhodnutí a garanční lístky (z tiskárny).
A investoři složí peníze na účet Svěřenského fondu, a vyplní přihlášku do družstva, pak
dostanou rozhodnutí o přijetí za člena družstva a dostanou garanční list. A budou za své
peníze dostávat hodnotu peníze z pronájmů, a právo podílet se na zisků z pronájmů
bydlení pro seniory.

19. HARMONOGRAM – BRATRONICKÉ DOMY

6. HYPOTÉKY

Za zprostředkování klienta na hypoteční úvěr jsou peníze.
Hypoteční podklady: technické: dodají se od Ing. Vladimíra Beneše (pošle emailem), a od pana
Ing. arch. Tomáše Podhajského.
Znalecký posudek: bude dbát, aby znalec udělal posudek na prodejní cenu bez slevy (aţ 200.000,Kč), a započítal budoucí příjmy z pronájmů v obvyklé výši do znaleckého posudku,
Zadavatel posudku je buď klient, nebo banka.
Stejně pak znalecký posudek kontroluje klient, a ten to ve finále platí, tak si to zkontroluje.
Hypoteční podklady od klienta: potvrzení o příjmu, osobní údaje, údaje o spolu-splácejícím atd.
Máme NOZ, tak se musí napsat na papír souhlas, ţe to kurýrka přebírá, a ţe zachová mlčenlivost
o údajích, se kterými se seznamuje při své práci. Všechno musí být na papíře nebo elektronicky
per rollam /schválení po emailu na dálku/.

PROPOČET DO KATALOGU

BRATRONICKÉ DOMY
Zdrojem je PLÁN ZÁSTAVBY BRATRONICKÉ DOMY a financování, sloţené ze stavebního
spoření a z hypotečních úvěrů.
OBJEKT 01 – 48 jednotek á cca 28 m2 za cenu 780.000 Kč + nájem 2.000 Kč za
pozemek o dobu 20 let.
Kontrola: stavební cena s cenou reality, koordinace, finanční servis, a ostatní výdaje s DPH na
1 m2 činí: 27.875 Kč.
Hypotéka: 5.378,- Kč měs + 2.000 Kč za pozemek a projekty. Celkem tedy se bude platit
nájem 7.378,- Kč měs.
Hypotéku a další sluţby platí „provozovatel“, tedy jednotlivec, nebo sdruţení, nebo vytvořená
právnická osoba.
A další peníze na péči o seniora, podle dodávaných sluţeb „provozovatelem“.
OBJKEKT 02 A , B, C, D, - 12 jednotek á 62 m2 za cenu: 1,727.143,- Kč + nájem 3.000 Kč
za pozemek na dobu 20 let.
Kontrola: stavební cena s cenou reality, koordinace, finanční servis, a ostatní výdaje s DPH na
1 m2 činí: 27.875 Kč.
Hypotéka: 11.926,- Kč měs. + 3.000 Kč za pozemek na dobu 20 ti let. Celkem tedy se bude
platit nájem 14. 926,- Kč měs.
Hypotéku a další sluţby platí „provozovatel“, tedy jednotlivec, nebo sdruţení, nebo vytvořená
právnická osoba.
OBJKEKT 03 A , B – 2 jednotky, přízemní, 62 m2 za cenu: 1,727.143,- Kč + nájem 3.000
Kč za pozemek na dobu 20 let. Celkem tedy se bude platit nájem 14. 926,- Kč měs.
Hypotéka: 11.926,- Kč měs. + 3.000 Kč za pozemek na dobu 20 ti let.
OBJEKT 04 – ve 2. ETAPĚ
– 48 jednotek á cca 28 m2 za cenu 780.000 Kč + nájem 2.000 Kč za pozemek o dobu 20
let.
Kontrola: stavební cena s cenou reality, koordinace, finanční servis, a ostatní výdaje s DPH na
1 m2 činí: 27.875 Kč.
Hypotéka: 5.378,- Kč měs + 2.000 Kč za pozemek a projekty. Celkem tedy se bude platit
nájem 7.378,- Kč měs.
Hypotéku a další sluţby platí „provozovatel“, tedy jednotlivec, nebo sdruţení, nebo vytvořená
právnická osoba.
A další peníze na péči o seniora, podle dodávaných sluţeb „provozovatelem“.

ODKAZ NA VIDEO

Klikněte si

Klikněte si

Celý den tam půjde slunce.

Zpracoval, Václav Ţeníšek (autor).

