Stranaprvní.

NZ 82t2014
N 98/20't4

Notářský

zápis

sepsanýdne třicátého
června roku dva tisícečtrnáct(30'6.2014),
JUDr.Jasněnou
Škubalovou,
notákou se sídlemv Mě|níku,
v notářské
kance|ářiMě|ník,
u|.28. řÍjna
čp'321,
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na Žádost bytovéhodruŽstva BYToVÉ DRUŽSTVo MĚLNíK střed 2572.2573,se
síd|emMělnÍk,Síd|iště
střed 2573, PSČ 27601, identifikační
číslo26211190,kteréje
zapsáno v obchodnímrejstříkuvedenémMěstskýmsoudem v Praze, oddíl Dr, vloŽka
4985 (dále jen ,,druŽstvo..),
obsahujícíosvědčeníd|e $ 80a notářského řádu, tj
osvědčení poŽadovaných forma|it a právních jednání druŽstva či jeho organ.ů
a osvědčení
obsahu:
Rozhodnutí
č|enskéschůze družstva

BYToVÉDRUŽSTVouĚlruíxstřed 2572.2573,
se sídlemMělník,
sídtiště
střed2573,Psč27601,
identifikační
číslo26211 1g0,

přijatýchv průběhujejíhojednání,kterése kona|o dne 24,6'2014 (s|ovy:dvacátého
čtvrtéhočervna roku dva tisíce čtrnáct)v sušárně domu čp' 2573 síd|ištěStřed

v Mě|níku.

t.
Na zák|aděmně předloŽených
|istinv rámcipřípravy
tétoč|enské
schůzea na zák|adě
mé přítomnosti
při jejímjednáníosvědčuji
níŽeuvedenéforma|itya právníjednání
orgánudruŽstva
------souvisejících
předmětného
s přijetím
rozhodnutí:
a) ExistencedruŽstvabyla ověřenaz rnýpisu
z obchodního
rejstříku,
oddí|Dr, v|oŽka
číslo
4985,vedeného
Městským
soudemv Praze,vyhotoveného
dne g.6.2014,čís|o
uýpisuv 13912014,
o němŽpředsedapředstavenstva
RobertVaněk proh|ási|,
žeje
aktuá|nía
odpovídá
skutečnostem
---_zapisovaným
do obchodního
rejstříku.
b) Působnost
členské
schůzek přijetípředmětného
rozhodnutí
by|azjištěnaz článku
dvacátého
(Č|ánek
druhého
22)odstavec2) stanovdruŽstva
ze dneio.s.zooe 1oate
jen stanovydruŽstva),
o kteýchpředsedapředstavenstva
RobertVaněk proh|ási|,
Že
se jedná o pos|edníúplnénění stanov' Působnostčlenskéschůzek přijetí
předmětného
rozhodnutí
by|adálezjištěna
z ustanovenÍ
šb.
s 656zákonač.9o/2o12
o obchodních
spo|ečnostech
a druŽstvech
(zákono obchodních
korporacích).

.F

Stranadruhá.
c) Způsobi|ost
č|enské
schůzek přijetípředmětného
rozhodnutí
by|azjištěna:
-

z pozvánky na č|enskouschůzi, kterou předloŽil předseda představenstva
Robert Vaněk a kteý sdě|i|,Že pozvánka na č|enskouschůzispolu s návrhen.
stanovby|avyvěšenana nástěnkáchobou vchodůdne 4.6.2014'obě |istinyby'y
takéuveřejněnyna webouýchstránkách druŽstva a dá|e by|ypozvánky i návrt.

stanovdoručeny
všemč|enům
druŽstva
oprotipodpisu,
- z citovaného
uýpisuz obchodního
rejstříku,
- z citovaného
zněnístanovdruŽstva.
-

ze seznamu členůdruŽstva,o kterémpředseda představenstvaRobert Vaněk
proh|ásil,
Že je aktuá|ní
ke dni svo|ánía ke dni konání
a odpovídáseznamuč|enů
č|enské
schůze

zprezenční
|istiny,

předsedajícího
z proh|ášení
č|enské
schůze Roberta Vaňka, datum narozenÍ
,18.5.1
964, bytemMě|ník,Sídl.Střed čp.257314,jehoŽtotoŽnostby|aprokázána,
kteý proh|ásil,
druŽstvamající
Že jsou přítomniosobně nebo zastoupenič|enové
celkem 21 h|asů (s|ovy:dvacet jedna h|asů)z ce|kovéhopočtu 21 h|asů
a konstatova|,
Že č|enská
schůzeje usnášení
schopná.
Protitomutoproh|ášení
neby|Vznesenžádnýprotestčinámitka
(výpis z obchodníhorejstříku,Pozvánka na členskou schŮzi a Seznam členůdruŽsýa
tvořípřílohy č. 1 až3 tohotonotářskéhozápisu).
Na základě shora uvedených zjištěníprohlašuji,že formaliý a právní jednání,
k nimž bylo družstvo či jeho orgány povinny před přiietím následujícího
rozhodnutíčlenskéschůze byIy učiněnya jsou dle mého názoru v souIadu se
zákonem a stanovami družstva.--------il.
při jednánídále osvědčuji,
Na zák|adě mé přítomnosti
Že čIenskáschůze bytového
druŽstva BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNíK střed 2572.2573,se síd|emMě|n< S : ště
střed 2573, PSČ 27601, identifikační
čís|o26211190,kteréje zapsáno V c.::::.im
rejstříku
vedenémMěstskýmsoudemv Praze, oddí|Dr, v|oŽka4985, která se kona|a
dne 24.6.2014, po projednánítřetího bodu programu jednání, po :.:. aŠení
předsedajícího
č|enské
schůze,Že č|enskáschůzeje schopná usnášenÍa r:.s:cr|á
přijímatrozhodnutía poté co by|a všemi přítomnýmischvá|ena úprava...:':. ho
návrhu stanov, kterou by|y opravenyněkterépísařskéchyby a nepřesr:s: pňja|a

_---svým usnesenímnás|edující
rozhodnutí:

Stranatřetí.
č|enská
schůzerozhodla
takto:
Členskáschůzeschva|ujezměnu stanov BYToVÉHo
DRUŽSTVA MĚLNíKstřea
2572-2573,
se sídtemMě]ník,síd|ištěstřed 257i,," on" 1o.9.2oo3
tak,žestávající
1 ažě|.37 se nahrazu;inovýmzněnímd|e písemného
návrhu
:'ťIt.:::1č::é,.č..
o tomtorozhodnutíč|enské
schůzeby|oh|asováno
ak|amací,
tj.zvednutím
ruky.------Pro přijetí
h|asova|o
21 hlasů.

Protipřijetíh|asova|i
0 hlasů.
H | a s ov á n í se
z d r Ž e |i
0 h|a s ů .

Hlasováníprobíha|otak,Že předsedající
č|enské
schůzeRobertVaněk vyzvalpřítomné
k h|asovánÍ
kdo je pro-schvá|enípřeá|oŽeného
navrňuna změnu stanoú,kdo je proti
a kdo se zdrŽeIh|asování.
-------------Výs|edekh|asovánísděli|předsedajícič|enské
schůzeRobertVaněk, kteý konstatova|,
Že změna stanovby|aschvá|ena.---Rozhodný početh|asů.pro přijetírozhodnutíčlenské
schůze byl zjištěnz ustanovení
s 645 zákona o obchodníchkořporacích,
dle kterého&enská schůzese usnášívětšinou
h|asůpřítomnýchč|9ny,nevyŽaduje-litento zákon
neuo stanovy vyššípočeth|asů,
z článkudvacátéhotřetího1Čtánek
á3; -odstavec+|.t"nou druŽstva,d|ekteréhoč|enská
schůze je usnášeníschopná,je-li p,i!omna náopáiovieni
většina č|enůdruŽstva,
usneseníje přijato",
h|a-sova|o-ti
pro.něj-většinapritomn1ictr,
souh|asu nadpo|oviční
většinyvšechč|enů
druŽstvaje třébav případěrozňoJováňípod|eč|ánkú
22 odst.2, tj.
mimo jiné přijímata měnit stanovy, a z ustanovení
731 zákona o obchodních
$
korporacích,
dle kteréhopro změnu.úpravy
ná|eŽitostí
stanov upravující
podmínky,
za
ktených vznikne čtenovibytovéhooiuzswa pl.auó-.na
uzavření s'|ouuy o nájmu
druŽstevního
bytu.a upravujících
podrobnější
Úiravu prav a povinnostíč|enabytového
druŽstvaspojenýchs právem na uzavřeni,smlóuvy
o-ná;mu'druŽstevníňo
bytu a práv
a povinnostíčlena bytovéhodruŽstva spojenýcň
s uzivanim druŽstevníhobytu se
vyŽadujesouhlasvšechč|enů
druŽstva.
(Schválenýtextzměny stanov)

STANOVY
BYToVÉDRUŽsTvoMĚLNíKstreo 2572.2573
častt.

Zák|adni ustanovení

Stranačtvrtá.
Č tt.
střed2572-2573
MĚLNíK
1) Firma:BYToVÉDRUŽSTVo

2)Síd!o:Mě|ník,Sídlištěstřed2573,PSČ27601
vedenem
rejstříku
je zapsánove veřejném
3) BýovédruŽstvo(dá|etéŽien ,,d.ruŽstvo'.)
číslo
identifikační
+.ggsa má přidě|eno
Městskýmsoudemv Prazéu óooiruDr,,č.vl.
-----26211190.

z
Čt.

neuzavřeneho.počtu
je spo|ečenstvím
g!ob^
1) DruŽstvo
v.!...i.^r:,'."J.:Í:T:1.i::l"#
at
etenů. úůze.s rav^o

R
ř o'Ťš"ňň i"u *y*
.o^"J}: :#"3j.:*""Y#
"i
a
.i;".i;ři"ili'ý.r.'
frovo.o,,,?:'iI.9T]::.[:ti:::"l''"*:-"i"j;T
íJ:řň;
;j .ďil

pokud
i jinoučinnost,
g];#b1;.ď:'"ů.r'iá1'i"řř;;p;,;.ich,
"óou
(dálejen zákon..)

----..-..-:-;.:;.'-;-.:;
býovýchpotřebsuýchč|enu,---'
tiň neohrozíuspokojování

Jdň.i;":l"ůllř"ilá,l:Í]
,) i##'=t;:,;á.o,"fii.fi;
:'_Y_']:|
elýmsWm'1B."l-------:
záyalil odpovídá cYt.*l..1l,"*"jjiYl:*
;-il;ů J"ňi .wčr.'
;.^ý';;:,;"il

za závazkydruŽstva
3) ČrónovedruŽstvaneručí
se
4) PrávnípoměrydruŽstva řídízákonem a těmitostanovamt.
Č tg.
Předmětem činnostidruŽstvaje: ------

do.u, popř.dalšic!1t1ve|::,o*Y:^'Í*"?,,;:l.i]"'-i:n!
a)
7) provoza spravíbýového
n!no členůdruŽstva,včetně
$"#.ý.':"';";jj;;il"ř.,u.iáštni.tuí

druŽstva

s majetkem
údrŽby,oprav,modernizaceči rekonstrukce,a hospodaření
zajišťování
druŽstvapro tyto účely;
bytůa nebytových
plněníspopných s užíváním
b) poskýování,popř. zabezpečování

prostorů
nebýorných
",r"*:ll"JlilŤ':1.i#rŤl;:é*:''5tiťŤi!F-;;ňvto ii.ý.h l9ř druŽstevních
o nájmujinýchneŽdrúŽstevních
byt''),
jen..nedruŽstevní
"
dále spo|ečně
bytya neuvtóíáp.á'to,y
(inéneŽdruŽstevní
.---.-----.----prostoru);
uytu(nebýového
uŽíúánim
popř.jinýcnsmiuvsouíisejícíclts

ěást ll.
v družstvu
Členství
Č t+.
Vznikě|enství
-.--.---------a těmitostanovamt:
zákon9m
daných
podmínek
vznikáposp|nění
č|enství
-.-to dnemrozhodnutí
a
za č|ena,
o přijetí
schůzedruŽstía
čienské
a) rozhodnutím
podílu
bi převodemdruŽstevního
podí|u
ci přechodemdruŽstevního

--

Stranapátá.

Čt.
s

1 ) č|enem družstva múže být pouze zleti|á ýzická osoba, která se zaváŽe
k dodrŽování
stanova má na územíČeskérepub|iky
trvalýpobyt.
2) Jako dědic druŽstevního
podí|use můŽestát č|enemdruŽstvai nez|eti|áfyzická
osoba, nebotéŽýzická osoba,kteránemá za územiČeskérepub|ikytrva|ýpobyt.--------3) C|enstvíprávnickýchosob je vy|oučeno'

Čt.0

1 ) č|ensfuívzniká dnem, kdy č|enskáschůzerozhodneo přijetíza členana zák|adě

písemné
přih|ášky.
K přihlášcemusíbýt připojenopotvrzení
o zap|acení
zák|adního
č|enského
vkladu a závazek k převzetípřípadnévk|adovépovinnostik da|šímu
č|enskému
vk|adupodleč|.10.
2) DruŽstvovráti zák|adníč|enský
vklad uchazečio č|enství,
kteréhonepřija|oza č|ena,
do třiceti dnů ode dne nabytíÚčinnostirozhodnutío nepřijetíuchazečeza č|ena
druŽstva.

1)

3)

4)
5)

Č l.l
Společnéě|enstvímanŽelů
Spo|ečné
č|enství
manŽe|ův druŽstvuvzniká, jest|iŽeje druŽstevnípodí|součástí
jměnÍmanŽe|ů.
spo|ečného
jmění jsou oba manŽe|éoprávněni
Ze spo|ečného
povinni
a
společněa nerozdílně'Jako spo|eční
č|enové
majíjiídenhlas. --_Právní vztahy z druŽstevníhopodí|uVe spo|ečném
jmění manŽe|ůse řídí
ustanoveními
občanského
zákoníkuo manŽe|ském
právu a spo|ečném
majetkovém
j mě n ím a n Ž e | ů.
Je-|is druŽstevním
podí|em,kteý je součástíspo|ečného
jměnímanŽe|ů,
a tedy se
spo|ečnýmčlenstvímmanŽe|ův druŽstvu,spojeno právo na uzavření nájemní
sm|ouvyk druŽstevnímu
bytu,jde o právo na uzavřenísm|ouvyo spo|ečném
nájmu
--manŽe|ů.
Je-|is druŽstevním
podí|em,
jměnímanŽe|ů,
kteý je součástí
společného
a tedy se
spo|ečnýmč|enstvímmanže|ův druŽstvu spojen nájem druŽstevníhobýu, jde
o spo|ečný
nájemmanŽe|ů.
Je-|i jeden z manŽelůrný|učným
č|enemdruŽstva,mají oba manŽe|éspolečné
nájemníprávo pod|eobčanského
zákona odvozenéod práva nájmu manŽe|a,kteryí
je vý|učnýmčlenem druŽstva.V případě zániku č|enstvímanŽe|a,od jehoŽ
nájemníhopráva by|ospolečné
nájemníprávo odvozeno,zanikátakénájemníprávo
druhého
manŽela.

6) PřeměniIo-|i
se spo|ečné
jen jednoho
č|enství
manŽelůna výlučné
č|enství

zmanŽe|ů,nemátatoskutečnostv|ivnaspo|ečnénájemníprávo'

7) Pro bydlení
manŽe|ů
se pouŽijí
ustanovení
občanského
zákoníkuo manŽelském

právu,zahrnující
majetkovém
i některáustanovení
o byd|ení
manŽe|ů
a ustanovení
občanského
zákoníku
po zánikumanŽe|ství
o byd|ení
v rámciustanovení
o zániku
----------manŽeIství.

Stranašestá.
Č tg.
podíl
Družstevní
1) DruŽstevnípodí| představuje práva a povinnostič|enap|ynoucíz členství
druŽstvu.

------.podí|uje vyloučeno.
druŽstevního
2 ) Spoluv|astnictví
3) DruŽstevní podíl |ze zastavit pouzé se souh|asem představen.stva.Pokud
představenstvo
souhlas neudě|í,rozhodneo Žádostičlenač|enskáschůze.
.Převod
podíluje moŽný jen na osobu, která splňuje
a přechod druŽstevního
4)
podmínkystanovpro přijetíza č|enadruŽstva.
býu (druŽstevního
podí|upřecházínájem druŽstevního
5) Na dědice druŽstevníhó
včetně práv
nájmu'
nebýového prostoru)n"bo právo na uzavÍenísm|ouvy o
jměn.í
manŽeIů'
podí|ve společném
a póvinnostis tim spbjenych.Je-li druŽstevní
při
přihlédne
se
k
tomu
manŽela,
přbchází druŽstevnípodíl na pozůsta|ého
vypořádánídědictví.
která
6) ďÉ; áiuz.tu"Je opravněn převéstsvůjdruŽstevnípodílna fyzickou osobu,
podílu,
druŽstevního
podléčlánku5. Převodem
sp|ňujepodmíňkyvzniku členství
prostoru)nebo
nebytového
bytu (druŽs-tevního
je
s'ními spojen nájem druŽstevního
nebýového
právo ňa uzávřenísmlouvy o nájmu áruŽstevníhobytu (druŽstevního
nebýového
(druŽstevního
prostoru),dochází k převo.dunájmu druŽstevního.bytu
bytu
o nájmu druŽstevního
brostoruianebo k přévodupráva na uzavřenísmlouvy
ním
s
povinností
práv
a
idruŽstevníhonebytového prostoru) včetně.' všech
převodci,
vůči
špojených,a to včeíněd|uhůprevoocévůčidružstvua d|uhůdruŽstva
nebytovéhoprostoru)
kterésouvisejís uŽívánímdiuŽstevníhobytu (druŽstevního
druŽstevníhobytu
nájmu
převodcem anebo s právem na uzavření smlouvy o
stanovami
p'o.toru)za podmínekurčených
nebytouého
idruŽstevního
Č t g.
ěIenská práva a povinnosti
1) člen druŽstvamá právo zejména:
jednáni
a) účastnitse osobně nebo prostřednictvímsvého zástupce na
schůze;_----_-.
a rozhodováníč|enské
podmínky
b) být volen za předsedu druŽstva,pokudje svéprávnýa splňuje-|idalší
zákona a stanovdruŽstva;
suým
c) účastnitse veškerédruŽstevníčinnostia poŽívatuýhod, kterédruŽstvo

poskytuje;
členům
na z|epšeníčinnostidruŽstva,obracet se s podněty,
d), předklááat |1aú1.ňv
předsedovi
n"bo stíŽnosimi,
připomínkami
ýkajícímise činnostidruŽstva,k
----.-informován;
druŽstvaa býto jejichvyřízení
bytu(druŽstevního
sm|ouvuo nájmudruŽstevního
e) uzavříts orúzstve'uu.oou.í
vk|ad;při splněnítěchtopodmínek
dalšíč|enský
prostoru),
splatí-li
nebytového
práva na
má č|enprávo na uzavřenítétosmlouvydo třicetidnů od vzniku
tétosm|ouw;-_----uzavření

Stranasedmá.
0 na uzavřenísm|ouvyo nájmu druŽstevního
bytu (druŽstevního
nebytového
prostoru)
na zák|aděsm|ouvy
podlepísm.e),dá|ena zák|aděsm|ouvy
o převodu
druŽstevnÍho
podílunebojehočástiza podmínek
uvedených
v zákoně;----.------.g) na ročnívyÚčtování
zá|ohna nájemnéa zá|ohna úhradyza p|něníspojená
s uŽívánímdruŽstevníhobytu (druŽstevního
nebytovéhoprostoru)a na
vypořádánípřeplatkuz tohotovyúčtování
pod|ejinýchprávníchpředpisů,
těchto
stanova zásadschvá|ených
č|enskou
schůzí;
h) na vypořádacípodílpodlestanovv případězánikuč|enství;

i) nah|íŽet
do seznamuč|enů
druŽstva:

j) obdrŽetkopiizápisu z jednáníč|enské
schůzevčetnějeho příloha podk|adů
za
úhraduúče|ně
vyna|oŽených
nák|adů
spojenýchs pořízením
kopiezápisu.
2) č|endruŽstvaje povinen zejména:---a) dodrŽovatprávnípředpisy,stanovya p|nitusneseníorgánůdruŽstva;
b) u h r a d i d
t a | ší
č| ens kvýk | adpo d|eč|ánku10 odst.3),popř .č|ánku10 odst.4)ve
stanovenéuýšia lhůtě;
c) platit nájemné za uŽíváníbytu (nebytovéhoprostoru),včetně mimořádného
příspěvkudo dlouhodobé
zá|ohyna opravya dodatečné
investicepod|eč|ánku
22, a úhradu za p|nění spojená s jeho uŽívánímanebo zá|ohy na ně
v předepsanéuýšia |hůtěsp|atnostia uhraditnedop|atky
---.
z jejich
vyÚčtoúání;
'nebo
d) p|atit Úhrady za úkony druŽstva prováděné z pooňefu
ve prospěch
jednotlivého
členadruŽstvave uýšiurčené
------------.č|enskou
schůzí;
e) chránit druŽstevnímajetek,dodrŽovatdomovnířád, provoznííád nebytouých
prostorů,předpisy o poŽárníochraně a řádně uŽívata udrŽovatbyt (nébvtów
prostor),jakoži spo|ečné
prostoryazařízenídomu a řádně uŽívatplněníspojená
s uŽíváním
(nebytového
bytu
prostoru);
prostor)na zák|adě sm|ouvyo nájmu druŽstevníhobytu
Pievzít byt (nebytor'ný
(druŽstevníhonebytovéhoprostoru), ktený je způsobiiý k uŽíváníVe Ihůtě
stanovenédruŽstvem,nebo uhraditdruŽstvuÚjmu,která mu vznikneopožděným
převzetímbytu (nebytovéhoprostoru);v nájemnísm|ouvě tze sjednat předání
bytu (nebytového
prostoru)ve stavu nezpůsobilém
pro řádné uŽivání,pokud si
nájemce s druŽstvem současně vymezí práva a povinnostiz toho p|ynoucí,
zejménauýšia způsobúhradynák|adů
na provedení
úpravy;
při
vzniku
nájmu oznámit druŽstvupočetosob v bytě, jejich jména' příjmení
s)
a data narození;
změny těchtoúdajů,
uzavřenímanŽe|ství
nebo přechodňa;mu
oznámitdruŽstvubez zbytečného
odk|adua neučiní-|i
to ani do dvou měsicůóoe
dne, kdy změna nasta|a,má se zato'Že hruběporuši|svojipovinnost;-----h) jestliŽeví předem o své d|ouhodobé
nepřítomnosti
prostoru)
v bytě (nebytovém
spojenése s|oŽitoudosaŽite|ností
své osoby, oznámit tuto skutečnostdruŽstvu.
Současněje povinenoznačitosobu,která po tutodobu zajistímoŽnostvstupudo
bytu (nebytového
prostoru)v případě,kdy to bude nezbytněnutné;neučiní-|i
tak,
je takovou osobou druŽstvo;dá|e je povinen neprod|eněoznamovatzměnu
-----adresy pro doručování;
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písemném
i) umoŽnitosobám pověřenýmdružstvem,aby po předchozím
prostoru)a stav měřide|,
stav bytu (nebytového
technic.ký
oznámenízjišťova|y
a jinépráce nutné
technickýchzaíízení
uo'zuu a insta|aci.
provádě|yó,.uy,
.p,oío,u
popř.
ostatních bytů
bytu (nebytovéhopróstoru),
k řádnému
prostorů
čidomujakocelku;-_---.-a nebytorných
schůzena úhraděztrátydruŽstva
členské
j) podíleisé na základě rozhodnutí
vk|adu;uhrazovací
maximálněVe Vyši trojnásobkuzák|adníhočlenského
ko|ikčinískutečná
neŽ
rryšším
rozsahu
,
povinnostpřitomňesmíbyt u|oŽenave
pokud
ztrátadruŽstvaby|a
povinnošt
lze uloŽit,
Uhrazovací
uýšeztrátydruŽstva.
závěrkou'která by|a projednána
,iistcn" ř.ádnounebo mimořádnouúčetní
členskouschůzí,a k úhraděztrátyby| přednostněpouŽitnerozdělenýzisk
a
ztrátypouŽít,
|zek úhradě
které
fondnebo.jináfondy,
|et,nedě|itelný
z minulých
by|opřijatodo jednohoroku.
povinnosti
schů2eo uhrazovací
členské
rozhodnutí
povinností
v němŽz|rátahrazenáuhrazovací
období,
účetního
ode dne skončení
vznikla;
21 odst'2),_---podleč|ánku
prostoru)
opravyv bytě(nebýovém
k) hraditveškeré
druŽstva.
činnosti
k úspěšné
pod|esrných
moŽností
|) přispívat
Č tt. o

ČIenskývk|ad .!.'
vkladempod|eodst.2),
1) členský vkIad v druŽstvuje tvořen zák|adnímč|enským
podle odst.
da|šímčlenskýmvk|adempod|eodst. 3) a da|šímčlenskýmvkladem
4). --------2.500'- Kč.
-,
z1zánaaní č|enskývk|ad je pro všechnyč|enydruŽstvastejnýa činí
povinnosti
cr"n.iuí v druŽstvu nevznikne přede dném sp|nění vkladové
vk|ad
č|enský
nesmí
vk|adu.Po dobu trváníč|enství
k zák|adnímučlenskému
vkladu
členav druŽstvuklesnoutpod hodnotuzákladníhočlenského
pořízení
druŽstevního
na
druŽstva
vklad předsiavujevklad č|ena..do
3) Da|šíč|enský
k domu, nebo na financování
býového domu a po,"'ťu přís|ušejícího
da|šíčlenskývk|ad..).Č|en
domu (dátejen ,,pořizovací
technickéhozhodnocení
bytu a k němu
se tímtovkladem můŽepodíleitakéna pořízenínedruŽstevního
pozemku.-----přísIušejícího
(druŽstevního
4) Uzavřeňí smlouvy o nájmu uvolněnéhodruŽstevníhobytu
vkladu
nebytovéhoprostóru)lze vedle úhradypořizovacíhodalšíhoč|enského
vriadu,jehoŽ{ši stanovíčlenskáschůze
členského
da|šího
podmínitsp|acením
při
(dá|e jen ,,dod"t"čnýdalší č|enský vklad.,). obdobně lze postupovati
povo|enÍiozšířeníštávajícíhodruŽstevníhobytu (druŽstevníhonebytového
prostoru),pokud by se týk-alospolečnýchprostorův domě, pořízenídruŽstevního
iormou nástavby,přístavbyčivestavby
býu (druŽitevního-nebyiového.prostóru;
PouŽitím
bytuza č!e19-druŽstva.
v domě, nebo při přijetínájemcenedruŽstevního
n.9b9
pozem!.Y
bytovéhodomu a k němu příslušejícího
na pořízenioruzsieúního
dalšíčlenskývklad
zhodnocenídomu se dodatečný
technického
na financování
vkladempod|eodst.3).
č|enským
stává pořizovacímda|ším

Stranadevátá.
5) Dalšíčlensktý
vklad pod|eodst.3) a 4) můŽemítformu nepeněžitého
vk|adu.
NepeněŽitývk|ad ocení zna|ec ze seznamu zna|cůvedenéhopodle jiného
právníhopředpisu určenýdohodou druŽstvaa vk|adate|e,a to na nák|ad
vkladate|e'NepeněŽitývk|adschva|ujepřed jeho vloŽenímč|enskáschůze.---_
převodu druŽstevníhobýu (družstevního
6) Při úp|atném
nebytovéhoprostoru)
pozemku do v|astnictvíč|enase dalšíčlenskývk|ad započte
a přís|ušejícího
nabyvatelina Úhradukupníceny.
7) Da|šíč|enskývklad, kteým se č|enpodí|elna pořízenínedruŽstevního
bytu
pozemku,se členovivrátí,je.|i tento bý přidělen do
a k němu přís|ušejícího
nájmuč|enovi
druŽstva,
kteý uhradi|pořizovacÍda|ší
č|enský
vklad'
8) o převzetí povinnostik da|šímuč|enskému
vk|adu uzavře druŽstvose členem
písemnousmlouvu, která obsahujeúdajeo uýšipeněŽitého
vk|adunebo Údaje
o tom, jaká věc tvořípředmět nepeněŽitého
vk|adu,dá|e způsoba rnýši
ocenění
nepeněŽitého
vkladu, |hůtupro sp|něnívk|adovépovinnostia podmínkypro
vypořádánída|šího
č|enského
vk|adunebojeho částiza trváníč|enství.
Sm|ouvu
o da|šímčlenském
vk|adu,ani jejízměnu nebo zrušeníjiŽ neschvaluječlenská
schůzeanijinýorgándruŽstva
9) V seznamuč|enů
se kaŽdýda|ší
členskývk|aduvádíspo|us údajem,
ke kterému
prostoru)vč.přís|ušejícího
bytu (nebytovému
pozemkuse vztahuje.

Čt.t t

1)

2)

3)
4)

.:.

Seznam č|enů
DruŽstvovede seznam suýchč|enů.
Spo|eční
manŽe|é
č|enové
se V seznamuč|enů
uýs|ovně uvádějí jako spo|ečníč|enové;je-li č|enem družstva pouze jeden
z manŽelů,uvádí se V seznamu pouze tento z manŽe|ů
, bez oh|edu,Že vznik|
spo|ečný
nájemmanŽe|ů
k druŽstevnímu
býu. Do seznamu členůse zapisuje:_-----případnětakéjiná č|enem
a) jménoa byd|iště,
určenáadresapro doručování;
-------b) den a způsobvznikua zániku členství
v družstvu;
c) uýšečlenského
vk|aduv č|enění
na zák|adníč|enský
vk|ada da|ší
členské
vk|ady
povinnosti
a
rozsah
splněnívk|adové
k č|enskému
vk|adu.
Clen je povinen oznámit a do|oŽitdruŽstvukaŽdouzměnu údajůevidovaných
V seznamu č|enůbez zbytečného
odk|adu poté, kdy tato skutečnostnasta|a'
je
DruŽstvo povinnoprovéstzápis zapisovanéskutečnosti
bez zbytečného
odk|adu
poté,co mu bude změna prokázána.DruŽstvodoručujevšechnypísemnostič|enovi
na adresu uvedenou V seznamu č|enů'pokud č|en neoznámí druŽstvujinou
doručovací
adresu.
Do seznamu č|enů
má právo nah!ížet
a Žádat bezp|atné
vydánípotvrzenío svém
č|enství
a obsahu svéhozápisu V seznamu č|enůkaždý(i býva|ý)č|endruŽstva.
-------Č|enje povinenuhraditdruŽstvuodůvodněné
nákladys tímspojené.
je
Předseda druŽstva povinen umoŽnitnahlédnoutdo přís|ušné
částiseznamu
kaŽdému,kdo osvědčíprávní zájem na tomto nahlédnutí
nebo doloŽípísemný
souh|asčlena,kterého
se zápis týká;podpisčlenamusíbýtÚředně ověřen.

Stranadesátá.

zaniká:
v družstvu
1 ) č|enství

Čl.lz
Zánikčlenství

druŽstva;
a členem
dohodouuzavřenoumezidruŽstvem
a) písemnou
-------člena;
b) vystoupením
č|ena;
c) vy|oučením
podí|u;
d) převodemdruŽstevního

podílu;
e) přechodemdruŽstevního
druŽstva;
č|ena
f) smrtí
konkurzuna majetekč|enadruŽstva;
g) prohlášením
návrhupro nedostatekmajetkučlena;
insolvenčního
ň) zamítnutím
opakovanédraŽběv řízenío exekucinebo
vyrozuměnío neúspěšné
i) doručením
o rnýkonuroihodnutí,nebo nejsou-lič|enskápráva a povinnostipřevodite|né,
pravomocnym nařízením rnýŘonu rozhodnutí k postiŽení č|e.nskýchpráv
á povinnostjnebo právnímoóí exekučníhopříkazuk postiŽeníč|enskýchpráv
|hůtyuvedenéve uýzvě
podílupo up|ynutí
a povinností,k postiŽenídruŽstevního
právníhopředpisua, byl-|iv této
podlezv|áštního
ke splněnívymáhanépovinnosti
lhůtépodán návrh na zastaveníexekuce, po právnímoci rozhodnutío tomto
návrhu,
j) zánikem druŽstvabez právníhonástupce.---------2) Zánikem č|enství,kteie uy|o spojeno s práverrťna uzavřenísmlouvy o nájmu
bytu, zaniká také toto
druŽstevníhobytu nebo s právem nájmu k druŽstevnímu
právo. Současn.ě
takézaniká právo drúŽstvana sp|něnívk|adovépovinnosti,avšak
pravo na úrokyz prodlenítímnenídotčeno.Ustanovenítohotoodstavcenep|atípři
podí|una jinouosobu' ----převodemnebo přechodemdruŽstevního
)anixu člensfuí
3) č|enstvív družstvuse obnovuje,jestliŽeby|:
a) zrušen konkurz na majetek č|ena;to neplatí,jest|iŽebyl konkurz zrušen po
je zce|a
sp|nění rozvrhovéhoúsnesenínebo proto, Že majetek dluŽníka
druŽstevního
nebo exekucepostiŽením
rozhodnutí
b) právomocňězastavenrnýkon
podílu.

Č tt' g
Dohoda
formě
uzavřenouv písemné
a druŽstvem
č|enem
mezi
č|enství
1 ) Dohodouo zániku
dnem.
sjednaným
končí
členství
vdruŽstvuitehdy,pokudmu by|yzákladníč|enský
č|ena
denštví
zaniká
Dohodou
2)
bytu
na úhradukupníceny druŽstevního
vkladzapočítány
vk|adi da|šíč|enský
pokud
nebo
pozemku
přís|ušejícího
nebýbvéhoprostoru)nebo
(druŽstevního
bytu
základníi da|šíčlenskývk|adzanik|ybezplatnýmpřevodemdruŽstevního
č|enapodIejinéhoprávního
prostoru)áo v|astnictví
nebytové.ho
(druŽstevního
----_-předpisu,neboťbylyzdrojemjehofinancování.

Stranajedenáctá.
d. tq
Vystoupení
1) člen můžez družstvavystoupit.ótensivízanikáup|ynutím
uýpovědní
dobydvou
měsíců;
běh této|hůty
prvním
začíná
dnemka|endářního
po
měsicenás|edujíciho
písemného
doručení
oznámení
č|ena
o vystoupenídruŽstvu
2) oznámenío vystoupení
jen písemně
-můŽe
členodvo|at
a se souh|asem
druŽstva.

Čl'ts

Úmrtíč|ena

Zemře-|i č|endružstva,jeho č|enství
zaniká.

Čt.
to

1)

2)

3)
4)
5)

Vyloučení
Předseda družstvamůžerozhodnouto vyloučeníč|ena,
jest|iŽe:
a) hrubě nebo opakovaněporuši|povinnostivyp|ývající
zpráva na uzavřenísm|ouvy
o nájmu bytu nebo z nájmu druŽstevníhobytu (druŽstevníhonebytového
prostoru);
b) přesta|sp|ňovatpodmínky
č|enstvív
druŽstvupod|ezákona nebotěchtostanov;
c) z jinýchdů|eŽitých
důvodů
uvedenýchve stanovách;----__
d) by|pravomocněodsouzenpro úmyslnýtrestnýčinspáchanýna druŽstvunebo na
osobě, která byd|ív domě, kde č|enuŽívábý (nebytorný..prostor),
anebo proti
cizímumajetku,kteý se v tomtodomě nachází;
e) č|endruŽstva zavrŽeníhodným
způsobemzasáh| do práv nebo oprávněných
zájmŮ druŽstvanebo jeho č|enů,
závaŽnýmzpůsobemnebo opakovaněporusit
své č|ensképovinnosti,nesp|niIvk|adovoupovinnost k da|šímuč|enskému
vkladu,ke kterése zaváza|,po dobu a|espoňjednohoroku neoznámi|změnu své
adresy evidovanéV seznamu č|enů
a jeho skutečnýpobyt se sta| pro druŽstvo
neznámý, zneuŽi|seznam členů,přesta|sp|ňovatpodmínkypro č|enství,
anebo
z jinýchdůleŽitých
důvodů
uvedenýchve stanovách.-----Před rozhodnutímo vy|oučeníje druŽstvo povinno udě|it č|enovipísemnou
výstrahu. Vyloučitč|enadruŽstvabez udě|enítétornýstrahy
lze pouze v případě,Že
byl pravomocněodsouzen pro úmys|nýtrestnýčinspáchaný proti druŽstvunebo
protičlenovidruŽstva,nebojest|iŽeporušení
povinnostínebo jinédů|eŽité
č|enských
d ův o d y u v e d e né v es t ano v á c hm ě| y n ásledky,kter énelz eodstr anit.
Rozhodnutí
o vyloučení
písemně.Protirozhodnutí
se vyhotoví
předsedyo vy|oučení
můŽeč|enpodatodůvodněnénámitky k členskéschůzi,a to ve lhůtětřicetidnů
ode d n e d o r u čení
o zná m eníov y lo učen í.
Rozhodnutío vyloučeníspolečných členůse samostatnědoručuje
kaŽdému
z manŽe|ů'
KaŽdýze spo|ečných
členůmá právoprotirozhodnutí
vznéstnámitky
I b e z o h | e d un a vů |idruhé ho
z m a nŽ e|ů.
Protirozhodnutí
č|enské
schůzeo zamítnutí
námitekmůŽevylučovaný
č|enpodatve
lhůtě tří měsícůode dne doručenírozhodnutínávrh soudu na proh|ášení
rozhodnutío vy|oučeni
za nep|atné.
Do doby up|ynutí|hůtypro podání návrhu
u soudu nebo do doby pravomocného
skončení
soudníhořízenídruŽstvonemůŽe
-------------vůčitomutočlenoviup|atnitŽádnápráva p|ynoucí
ze zánikujehoč|enství.

r
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6) Rozhodnutípředsedy o vy|oučení
schůzeo potvrzení
č|enské
č|enaa rozhodnutí
rozhodnutío vy|oučení
členovidoruěí do v|astníchrukou na
se vylučovanému

jehoadresuuvedenou
V seznamuč|enÚ.
pro podánínámitek
7) G|enství
vy|učovaného
|hůty
č|ena
zaniknemarnýmup|ynutím
rozhodnutí
členské
schůze
nebo dnem,kdy vy|učovanému
by|odoručeno
č|enovi
jeho námitek,
o zamítnutí

zrušit.o zrušenírozhodnutí
8) DruŽstvoje oprávněnorozhodnutío vyloučení
předseda.
musívy|oučený
člen
o vy|oučení
rozhoduje
vy|oučení
Se zrušením
písemný
vys|ovit
souh|as.
Pokudneudě|ítento
souh|asdo jednohoměsíceodedne,
kdy mu by|o rozhodnutí
k rozhodnutí
o zrušení
o zrušení
vy|oučení
doručeno,
pokudvyloučený
vy|oučení
členo zrušenírozhodnutí
se nepřih|íŽí'
To nep|atí,
jiŽ dříve písemněpožáda|'Předsedaje oprávněnzrušitrozhodnutí
o vyloučení
nep|atnosti
vy|oučení
o vy|oučení
v případech,
V nichŽprobíháYízení
o proh|ášení
zrušeno'nebo bylo-|i
č|enaz druŽstva.Pokud by|o rozhodnutí
o vy|oučení
protirozhodnutí
rozhodnuto
č|enskou
schůzí
nebosoudemo tom,Že námitkyč|ena
o vy|oučeníjsou
v druŽstvu
nezanik|o.
důvodné,
č|enství
č|ena
cl.17

členství zaniká

Zánik členstvípřizániku družstva
zánikem družstva bez právního nástupce dnem uýmazu

druŽstvaz veřejnéhorejstříku.

ta
Čt.

Zánik spo|ečnéhočlenstvímanželů
Spoleěnéčlenstvímanže|ů
v druŽstvuzaniká:
_a) smrtíjednoho
z manŽelů;
jmění
zákonnélhůty
b) vypořádánímspo|ečného
manŽe|ů
nebo marnýmuplynutím
--projeho vypořádánípodleobčanského
zákoníku

c) rozhodnutím
soudu'

Č l t. g
Vypořádacípodí|
nárokna vypořádací
1 ) Zánikem č|enství
vznikábýva|ému
nebojehodědicům
č|enovi

p odí|'
vk|aduke dni zániku
2 ) Vypořádací podí| se určíd|e uýše sp|něnéhoč|enského

a to:
ělenství.
prostoru)se rovná
nebytového
a) u nájemce druŽstevního
bytu (druŽstevního
vk|adu;
zák|adnímu
vk|adua da|šímu
č|enskému
členskému

-
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b) u v|astníka(člena,jemuŽ družstvopřeved|odružstevní
byt nebo druŽstevní
nebýouýprostordo vlastnictví)
se rovná:

3)

4)

5)
6)

ba) zák|adnímuč|enskému
vk|adu,jest|iŽezák|adníč|enskývk|adneby|zdrojem
financování druŽstevního bytu (družstevníhonebytového prostoru)
bezÚp|atněpřevedenéhopodle jinéhoprávníhopředpisu,a dodatečnému
da|šímu
č|enskému
vk|adu:
bb) nu|e,pokud vznik|nulouýrozsah sp|něnévkladovépovinnostitohotoč|ena
v druŽstvu,protoŽezák|adníč|enskývk|ad i pořizovacída|šíč|enskývk|ad
bezÚpIatným převodem druŽstevního bytu (druŽstevníhonebytového
prostoru)podle jinéhoprávníhopředpisuzanik|y,neboťby|yzdrojemjeho
financování
a č|ennemě|v druŽstvudodatečný
dalšíč|enský
vk|ad;
bc) zák|adnímuč|enskému
vk|adua dalšímuč|enskému
vk|adu,jestliŽenebyly
nabyvate|izapočítányna úhradu kupní ceny při úplatnémpřevodu
druŽstevníhobytu (druŽstevního
nebytovéhoprostoru)nebo přís|ušejícího
pozemku;
bd) zák|adnímuč|enskému
vk|adu,jestližedalšíč|enský
vk|adbyl započítán
na
úhradukupní ceny při Úp|atnémpřevodu druŽstevníhobýu (druŽstevního
prostoru)nebo přís|ušejícího
nebytového
pozemku;
be) nu|e,pokud vznikl nu|ouýrozsah sp|něnévk|adovépovinnostitohotoč|ena
v druŽstvu, protoŽe zák|adní č|enskývk|ad I da|ší členský vk|ad by|y
započítányna úhradukupníceny při úplatném
přev..g!udruŽstevníhobytu
(druŽstevního
prostoru)nebo přís|ušejícího
nebytového
pozemku.__-__--Nárok na uýp|atuvypořádacíhopodíluvzniká up|ynutím
tří měsícůod projednání
řádnéúčetní
závěrkyza rok,ve kterémč|enství
zaniklo,není-|idá|e stanovenojinak.
Pokud to hospodářská situace dovo|uje,můŽedruŽstvouspokojittento nárok nebo
jeho částidříve.Pokud by|č|enz druŽstvavy|oučen,
počítá
se |hůtatříměsícůaŽ
ode dne marnéhoup|ynutí|hůtypro podání návrhu na proh|ášení
nep|atnosti
vyloučení
nebo ode dne, vněmŽnabyloprávnímoci rozhodnutí
soudu' kteým by|o
řizeníve věci určení
neplatnostirozhodnutí
o vy|oučení
skončeno.--------Vypořádacípodí|je splatný up|ynutím
tří měsícůode dne vyk|izení
druŽstevního
býu (druŽstevního
nebytovéhoprostoru),jehoŽ by| býva|ýč|ennájemcem, nebo
up|ynutím
tří měsícůod projednánířádnéÚčetnízávěrky za |ok,ve kterémč|enství
zanik|o,a to tímdnem,kteý nastanepozději
Kromě nároku na uýp|atuvypořádacíhopodí|unemá býva|ýčlen nebo jeho
jinoučástmajetkudruŽstva.
dědicovéz důvoduzánikuč|enství
nárokna jakouko|iv
Při výplatě vypořádacíhopodí|uzapočte družstvo své splatnépoh|edávkyvůči

býva|ému
č|enu.

Gást lll
Nájem družstevníhobytu (družstevníhonebytovéhoprostoru)
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Čt.

Vznik a zánik nájmua obecná ustanovení
prostoru)vzniká písemnou
nebytového
bytu (druŽstevního
1) Nájem druŽstevního
přenechávásvémučlenu(nájemci)do
sm|ouvou,kteroudruŽstvo(pronajímatel)
prostor).
Není-lidobanájmudohodnuta,
n.euytouý
byt(druŽstěvni
druŽstevní
uŽívání
o nájmuby|auzavřenana dobuneurčitou.
má se zato,Že sm|oůva
2)Členovivznikneprávonauzavřenínájemnísmlouvy:
bytu(druŽstevního
a) na zák|aděuzavřenébudoucísmtóuvyo nájmudruŽstevního
----------prostoru);
nebytového
podlečlánku7; ___--podí|u
druŽstevního
b) přeúodem
podílu.
c) přechodemdruŽstevního
prostoru),
býu (nebytového
3), Ňajemnismtouvamusíobsahovatalespoňoznačení
bytu
a úhradyza p|něníspojenás uŽíváním
nájemného
jehb příslušenství
a rnýši
mít
musí
vyše.Nájemnísm|ouva
způsobrnýpočtu;é1icrr
pio.toiu),nebo
(nebytového
písemnou
formu.
prostoru)
zanikázánikemč|enství
nebytového
bytu(druŽstevního
4) NájemdruŽstevní
nájemcelze dosáhnoutzánikunájmu
povinnoští
V přípáděneplnění
v družstvu.
nájmu pro
zákoníkuo rnýpovědi
občanského
z druŽstva,ustanovéní
vyloučením
bý nelzepouŽít
druŽstevní
jen mezi manŽe|y,a to tehdy,
bytumůie.vzniknout
5) Společnýná;emdrúžstevního
jměnímanŽe|ů,
je
spo|ečného
součástí
podíleň'kteÚ
jestliŽeje s bruŽstevním
podílem
je-|is takorným
druŽstevním
býu. ŤotéŽ.platí,
spojennájemdruŽstevního
manŽe|ů
PÍeměnaspolečného.členství
smloůvy.
nájemní
spojenoprávona uzavření
nájemního
spo|ečného
námáv|ivna trvání
jednohomanŽe|a
č|enstvíjen
na rnýlučné
majíoba
členemd,ruŽstva,
jeden
rnýlučným
je
z
manŽe|ů
pouze
práva. I pokud
bytu, kterézaniká zánikem
právo k druŽstevnímu
společné'nájemní
manŽe|é
nájmu
se společného
jednání
týkajících
Zprávních
druŽstva.
manŽela-č|ena
členství
Spo|ečný
bytujsou oba manzěleoprávněnispolečněa nerozdí|ně.
druŽstevního
zanikne.-_--. --bytumanŽe|y
nájemdruŽstevního
v druŽstvu
manŽelů
členství
společné
případě,
káy nevzniklo
a) rozvodemmanŽeIstvív
manŽe|ů
b) dohodou(rozvedených)
soudu
c) rozhodnutím
z manŽelů
d) smrtíjednoho
býu
druŽstevního
nájmu
zánikem
e)
právo
v druŽstvu,má po rozvodumanŽe|ství
manŽe|ů
členství
spo|ečné
Nevznik|o-|i
vzniklo
PokudmanŽelům
druŽstva.
kteý je č|enem
druŽstevniňvit"n' manŽe|ů,
uŽívat
členems
rný|uěným
í druŽstvu,stává se po rozvodumanŽe|ství
č|enství
společné
by|určenjejich
manŽelů,.kteý
uytten z.rozvedených
druŽstevní
uŽívat
právemrnýlučně
elgn.y
neby|ispolečnými
manŽelá manŽe|é
soudu..ZemYe-|i
dohodouneborozhodnutím
zdědi|
ktený
bytudědic,
druŽstva,stává se členemdruŽstvaa nájemcemdruŽstevního
po smrtimanŽela
přechází
druŽstva,
společnými
podíl'Byli-limanŽelé
.manŽáa,členy
druŽstevní
členemdruŽstva
uýlučným
kteý se stává
podíIná pozůsta|ého
druŽstevní
bytu.
nájemcemdruŽstevního
a rný|učným

-
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6) Pro změnu úpravyotázek souvisejících
s nájemnímpoměremk druŽstevnímu
bytu
jeho
postačujesouhlas většinyč|enů
a
uŽíváním
družstva.

Čt,
zl

Práva a povinnostiz nájmu
1 ) DruŽstvoje povinnozajistitnájemcidruŽstevního
býu p|nýa nerušenýrnýkonjeho
----práv spojenýchs uŽíváním
bytu.

2) Veškeréopravy v bytě související
s jeho uŽíváním
včetnězařizovacíchpředmětů,

s)
4)
5)

6)
7)

8)

běŽnou údržbubytu hradínájemce (spo|eční
nájemci),není-|idá|e stanoveno
jinak. Nájemce nehradí opravy a uýměny elektrických,vodoinsta|ačních,
p|ynouýcha topných rozvodů (včetnětopných tě|es), rozvodů
kana|izačních,
společné
te|evizní
antény,opraw a uýměnydomácíchte|efonů
a rozvodůk nim,
opravya ověřováníbytouýchměřičů
vody a tepla,pokudse s druŽstvemnedohodne
j i na k .
DruŽstvo můŽe z technických,estetickýchnebo jiných opodstatněnýchdůvodů
stanovitodchy|nápravid|aupravujícízpůsob
provedení
někteýchopravnebo běŽné
údrŽbybytu'__-Nepostará-lise nájemce druŽstevníhobytu o včasnéprovedenídrobných oprav
a běŽnou ÚdrŽbu bytu, má druŽstvoprávo učinittak po předchozímupozornění
nájemcena jeho nák|adsamo a poŽadovatod něj náhradu';::----_--Nájemce je povinen po předchozí písemnévyzvé umoŽnit druŽstvu nebo jím
pověřenéosobě, aby za Úče|emkontro|yzpůsobuuŽíváníbytu a k zajištěnířádné
údrŽbybýu, nebo vyŽadují-li
to nezbýně úpravy,provoz a opravy ostatníchbytů
jako
nebo domu
ce|ku,by|umoŽněnvstupdo bytua provedenakontro|a
stavubýu,
nebo provedenainsta|acea ÚdrŽba zařízenípro měření a regu|acitep|a,tep|éa
studenévody, jakoŽ i odpočetnaměřených hodnot. Stejně je povinen umoŽnit
přístupk provedeníudrŽovacíchprací,rekonstrukcía oprav rea|izovanýchpřímo
druŽstvem,a také umoŽnit přístupk da|šímtechnickým zařizením,pokud jsou
součástíbytua patřídruŽstvu'-----Nájemce druŽstevního
bytu je povinenoznámit bez zbytečného
odk|adudruŽstvu
potřebu těch oprav v bytě,kterémá néstdruŽstvo,a umoŽnitjejichprovedení,
jinak
odpovídáza škodu,kteránesp|něním
tétopovinnosti
druŽstvuvznik|a.
Nájemce druŽstevníhobytu je povinen odstranit závady a poškození, které
způsobi|
v domě sám nebo ti, kdo s nímbyd|í.Nestane-|i
se tak, má druŽstvoprávo
po předchozímupozorněnínájemce závady a poškozeníodstranita poŽadovatod
něho náhradu.-----Nájemce druŽstevního
bytu nesmíprovádětstavební úpravyani jinou podstatnou
změnu v bytě bez souh|asudruŽstva,a to ani na svůjnák|ad.V případěporušení
tétopovinnostije druŽstvooprávněnopoŽadovat,aby nájemce provedenéúpravy
a změny bez odkladuodstrani|

t-
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v den, kdy nájemkončí.
9) V případěskončenínájmu nájemceodevzdá byt družstvu
druŽstvoklíčea jinak mu nic nebránív přístupudo bytu
Byt je odevzdán,obdrŽí-li
Nájemce je povinenodevzdatbyt ve stavu,vněmŽ jej převza|,
avjeho uŽívání.
odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu druŽstva, pokud nesdě|í
druŽstvonájemci, Že odstraněnízměn neŽádá' lměny provedenése souh|asem
druŽstva odstraní nájemce, pokud si strany ujedna|y,Že při skončenínájmu
stavu. Zařizenía předmětyupevněnéna zdech,
nájemce uvede byt do původního
pod|aze a stropu býu, kteréne|ze odstranitbez nepřiměřenéhosníŽeníhodnoty
druŽstva.---_
nebo poškozeníbytu nebo domu,přecházejíupevněnímdo vlastnictví
jeho chov druŽstvunebo
10) Nájemce má právo chovat vbytě zvíře, nepůsobí-|i
poměrům
v domě. Pokud vyvo|á chov
ostatnímnájemcůmobtíŽenepřiměřené
nák|adůna údrŽbuči úk|idspo|ečnýchčástídomu,
zvířete potřebu zrnýšených
nahradínájemce tyto nák|adydruŽstvu.Nájemceje povinenbezodkladnězahájeni
zvířete druŽstvuoznámit.
chovu kaŽdéhojednot|ivého
podnikat,pokud tato činnostnepůsobídruŽstvunebo
právo
v
bytě
11) Nájemce má
ostatnímnájemcůmobtíŽenepřiměřenépoměrůmv domě' Pokud tato činnost
vyvo|á potřebu zuýšenýchnák|adůna údrŽbuči úklidspo|ečnýchčástídomu,
nahradínájemce tyto nák|adydruŽstvu.Nájemce je povinenzahájenípodnikání

oznámit.
druŽstvu
v bytěneprodleně
nebýouýchprostorůplatí přiměřeně ustanovenítěchto
12)o nájmu druŽstevních
bytu a ustanoveníobčanskéhozákoníku o nájmu
stanov o nájmu druŽstevního

prostoruslouŽícího
k podnikání.----------bytu nebo jeho částipod|éhápředchozímupísemnému
13) Podnájem druŽstevního
souhlašudruŽstvapouze tehdy,pokud nájemcev době podnájmuv bytě nebyd|í.
z druŽstva. Podnájem |ze
Porušenítéto povinnostije důvodempro vy|oučení
Podnájemcenemá právo na bytovounáhradu.
nepovo|itjen z podstatnýchdůvodů.
1a) Výměna druŽstevníhobytu s neč|enemdruŽstvaza nedruŽstevníbý pod|éhá
sóhvá|enídruŽstvem,ke kterémunedojdedříve,neŽ rnýměnuschválípronajímate|
nedruŽstevníhobytu a neŽ se nájemce nedruŽstevníhobytu nestane č|enem
druŽstvavzájemně
druŽstva.Při rnýměnědruŽstevníchbytůsi nájemci - č|enové
podíly
převedousvédruŽstevní
bytovou náhradu a nájemceje
15) Při zániku nájmubytunevznikánárok na jakouko|iv
povinen byt vyklidit, nezanik|-|inájem druŽstevníhobytu jeho převodem do
v dobré
vznik uŽíváním
č|ena.obnovenínájmubytuanijeho automatický
v|astnictví
vířenenímoŽné.

zadrŽovacíprávo k movitýmvěcem,kteréjsou v bytěnájemce16)DruŽstvusvědčí
poh|edávkydruŽstvaza nájemcem.--------a to k zajištění
d|uŽníka,

17)SlouěenÍnebo rozděleníbytů (částibytu)je moŽnépouze s předchozím
podmínek.
Souhlas
stanovených
písemným
souhlasemdruŽstvaa za druŽstvem
předpisů.
povolení
úřadudlejinýchprávních
stavebního
nenahrazuje
druŽstvá
.18)otázky vztahující
prostoru)
nebytového
(druŽstevního
bytu
se k nájmudruŽstevního
ustanoveními
se přiměřeněřídípřís|ušnými
neupravené
těmitostanovamiuýs|ovně
pokud
nevy|učuje
rnýs|ovně
to zákon
zákoníku,
občanského
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Nájemnéa úhradaza plněníspojená s uŽíváním
druŽstevníhobytu
(druŽstevníhonebytovéhoprostoru)
1) Nájemce druŽstevníhobytu (druŽstevního
nebytovéhoprostoru)je povinen p|atit
nájemné v poměrné Vyši nákladů a Wdajů za správu, provoz a technické
zhodnocenídružstevního
domu za stanovenéobdobívčetnětvorbyd|ouhodobé
zá|ohypod|eodstavce3) a dá|e úhraduza p|něníspojená s uŽíváním
druŽstevního

_
bytu(druŽstevního
prostoru).
nebytového

2) Ce|kovouuiši nájemnéhoa Úhrad za poskytovanáp|něnístanovípodle jiných
právníchpředpisůazásad schvá|enýchč|enskou
schůzípředsedadruŽstva.
3) Součástínájemnéhoje také pravide|nýnebo jednorázový příspěvek určenýna
tvorbu dlouhodobézá|ohy na opravy a dodatečnéinvestice. Její r,nýši
stanoví
předseda pod|e zásad schvá|enýchčlenskouschůzív sou|adus předpok|ádanými
nák|ady na opravy a uýdaji na dodatečnéinvestice v domě (modernizace
a rekonstrukce).Zůstatekd|ouhodobézálohy na opravy'a dodatečné
investicese
převádí do příštíhoroku a nevypořádává se s nájemcem družstevníhobytu
(druŽstevního
prostoru)
nebytového
ani pň ukončení
nájmu.
4) Nájemnéspo|us Úhradouza poskytovanáplněníse platízá|ohově.a to měsíčně
nejpozdějido dvacátého
dne přís|ušného
měsíce.
5) Vyúčtovánizálohy na nájemnéza ka|endářnírok provedo.druŽstvose č|enem
nejpozdějido konce dubna nás|edujícího
roku. D|ouhodobázá|oha tvořená podle
odst.3) se do vyúčtování
nezahrnuje.
6) Vyúčtování
zá|oh na p|něníspojená s uŽívánímdruŽstevníhobytu (druŽstevního
prostoru)se provádíoddě|eněpro kaŽdýdruhzá|ohy,a to nejpozdějido
nebytového
jinýprávnípředpisjinak.--čtyřměsícůpo uplynutí
zúčtovacího
období,nestanoví-|i
7) Přep|ateknebo nedop|atekz vyúčtování
zá|oh pod|e odst' 5) a 6) je sp|atný
jiný právní předpis jinak.
nejpozdějido tří měsícůpo vyúčtování,
nestanoví-li
Přep|atekz nájemnéhopod|eodst' 5) můŽebýt převedendo d|ouhodobé
zálohy
pod|e odst. 3). Při uýp|atěpřeplatkunájemnéhonebo úhradza p|něníspojená
s uŽívánímbytu (nebytovéhoprostoru)má druŽstvoprávo započístsvé splatné
poh|edávkyvůčinájemcidruŽstevního
prostoru).--bytu(druŽstevního
nebytového
8) Nezap|atí-li
nájemce druŽstevního
býu (druŽstevního
nebytovéhoprostoru)zá|ohu
je povinen
na nájemnéa zá|ohu na poskytovanáplněníve lhůtějejichsp|atnosti,
zap|atitdruŽstvuúrokzprod|ení
ve uýši0,1o/o
z d|užné
částkydenně.

platbanájemného
9) Neoznačená
p|něníse pouŽije
nebo úhradyza poskytovaná
k Úhradě nejstaršípoh|edávkydruŽstva,kterou má z titulu nájmu tohoto
druŽstevního
prostoru).
býu (druŽstevního
nebytového

častlv
orgánydružstva

t-

Stranaosmnáctá.

jsou:--orgánydruŽstva

!]--'-1

a) č|enskáschůze
b) představenstvo------c) předseda představenstva----.-Č|enskáschůze

Čl.zl

.---------orgánemdruŽstva.
1 ) Členskáschůzeje nejvyšším
schůzepatří:-------..---------působnostič|enské
2) Do v'ý|učné
jiné
o změně stanov,pokudnedocházík jejichzměně na zák|adě
a; rožhodovat
-----_právnískutečnosti;
druŽstvaa určovatpřípadnouodměnu jeho
b) vo|ita odvo|ávatpředstavenstvo

č|enů
c) schva|ovatsm|ouvuo uýkonufunkce;
d) projednávata schva|ovatzprávy předsedyo činnostidruŽstva;
otázkách,schvalovatzásady hospodaření,
o základníchkoncepčních
e) ioz.trooovat
aatsicnčbnskýchvkladůpodlečlánku10 odst.3),4),
rnýše
zásadypro stanovení
schva|ovat řádnou, mimořádnou nebo konso|idovanouúčetnízávěrku
závěrku a rozhodovato rgzdě|enía uŽitízisku, popř. způsobu
účetní
a mezitímní
zá|oh na
úhradyAráty, rozhodovato způsobuvypořádánírozdí|uz vyÚčtování
nájemné;
fondu;
0 sc-hvalovatstatutyfondů,rozhodovato pouŽitínedělite|ného
vk|adu,
zák|adníhoč|enského
o zménáchrnýše
s)rozhodovat
jednoho
více členůdruŽstvarnýkonempůsobnostikontrolní
n.ebo
člena
pověřit
h)
komise,
i) rozhodovato přeměně druŽstva;_-----či předsedy
i) rozhodovat o námitkách proti rozhodnutí představenstva
představenstva
k) pověřitjednoho členanebo více č|enůdružstvarnýkonempůsobnostikontro|ní

komise;
bytu
|) schvalovatzásady pro stanovenínájemnéhoza',uŽivánídruŽstevního
jejich
uŽíváním
s
prostoru)
a úhradza p|něníspojená
nebýtového
(druŽstevního
investicepod|e
na opravya dodatečné
zilony
e
á p,o tvorbua uzitidlouhodob
článku40;--_--z podnětunebo ve prospěch
úhradza úkonydruŽstvaprováděné
rnýši
m)stanovit
jednot|ivého
členadruŽstva
;
prováděnýchnad rámec běŽnéhorozsahu've
oprav
ve
věcech
n) rozhodovat
uýběru
akcí,včetně
investičních
a podobných
rekonstrukce
věcechmodernizace,
-.--družstvu;
poskytnuty
kterémajíbýt
čiúvěrů,
a ve věcechpůjček
dodavate|e
povinnosti
v případěztrátydruŽstva;
uhrazovací
\í.ýši
o) stanovovat

Stranadevatenáctá.
p) rozhodovato nýznamnýchmajetkouých
dispozicích;
q ) rozhodovat o zrušení druŽstva s likvidací, volit a odvo|ávat likvidátora
a schvalovatjeho odměnu,schva|ovat
zprávu |ikvidátora
o naloŽení
s |ikvidačním
zůstatkem
3) Č|enskáschůze si můŽevyhraditdo své působnostirozhodováníi o da|ších
otázkách,kteréstanovyani zákon do jejípůsobnostinesvěřují,to nep|atí,
jest|iŽese
jedná o zá|eŽitostisvěřenétímtozákonem do působnosti
předsedydruŽstva'---------

Čl.zs

1 ) Jednání členskéschůze svolává předsedapod|epotřebynejméněvšakdvakrát
ročně.Předseda svo|á č|enskouschůzivŽdy,je-|ito vdů|eŽitémzdjmu druŽstva.
Předseda svo|áčlenskouschůzibez zbytečného
odkladutaképoté,co zjistí,že----a) ztráta druŽstva dosáhla rnýšezák|adníhokapitá|unebo to |ze s oh|edem na
-----_---všechnyokoInostipředpok|ádat;
b) druŽstvose dostalodo Úpadkunebo do hrozícího
úpadkupod|ejinéhoprávního
předpisu
a navrhneč|enské
schůzipřijetípotřebnýchopatřeník nápravě.
2) Č|enskáschůzemusíbýt svo|ána,.pokud
b to pozaoá a|espoňdeset procentč|enů
jednupětinuvšechh|asů.
druŽstva,
kteřímajínejméně
3) Svolavate|č|enské
schůze nejméněpatnáct dnů přede..dnem konání č|enské
schůzeuveřejnípozvánku na č|enskouschůzina internetorných
stránkách družstva
a současněji zaš|eč|enům
na adresu uvedenouV Seznamučlenů.Uveřejněním
pozvánkyse pozvánkapovaŽujeza doručenou.
Pozvánka musíbýt na internetouých
stránkáchuveřejněnaaŽdo okamŽikukonáníč|enské
schůze.
4) C|enskáschůzeje schopna se usnášet,pokudje přítomnavětšinavšechč|enů
majícíchvětšinu všech h|asů,nevyŽaduje-lizákon nebo stanovy účastč|enů
majících
vyššípočeth|asů'Č|enskáschůzese usnášívětšinouh|asůpřítomných
č|enů,
nevyŽaduje-li
zákon nebo stanovyvyššípočeth|asů.Souh|asunadpo|oviční
většinyvšechčlenůdruŽstvaje třeba v případěrozhodovánípodle článku24 odst.
2) písm.a), b), h), i),j), l), n), o) p). Pokud č|enskáschůzerozhodujeo schvá|ení
poskýnutífinanční
asistence,o uhrazovacípovinnostič|ena,o zrušenídruŽstva
s |ikvidací,o přeměně druŽstvanebo o vydání d|uhopisů,
je č|enskáschůze
schopna se usnášet, pokud jsou přítomnya|espoň dvě třetiny všech č|enů
a usnesenímusí
býtpřijatoalespoňdvěmatřetinamipřítomných
č|enů'

Č lz' 0

1 ) KaŽdý člendruŽstvamá při h|asování
na členské
schůzijedenh|as.-----2) Clen druŽstvamůŽepísemnězmocnitjinéhoč|enadruŽstvanebo jinouosobu,aby
jej na schůzizastupova|a.P|ná moc pro zastupovánína č|enské
schůzimusíbýt
písemnáa musíz nívyp|ývat,
zda by|audě|enapro zastoupenína jednénebo více
č|enských
schůzí.Nikdo nesmíbýt na jednáníč|enské
schůzezmocněncemvíce
jedné
neŽ
jinakplatí,Že nemá pro jednánína č|enské
třetinyvšechč|enů
druŽstva,
schůziudě|enuŽádnoup|noumoc.-------

Stranadvacátá.
schůze
č|enská
schůzise hlasujeveřejně.Y99nylíTruky,nerozhodne-li
3) Na č|enské
Ýl
hlasování.
up,"uiti dalšíotázkyzpůsobu
;ňř. ČĚ;;řJ ."r.'t,'"můŽé

Čl.zl

dovolávatnep|atnostiusnesenl
1 ) KaŽdýčlendruŽstvanebo likvidátorse mohou
o. n"P]:Iosti členské

zákon.íku
č|enskéschůze p"oi" '.tánou"ni obcanského nebo stanovami' Důvodem
předpisy
schůze spolku pro rozpor , p,,uňí'i
Právodovolat
etensre..hů,e';;ll"Í ':'q"is dobýmimraw. nebomohl
usnesení
neplatnosti
ode dne,kd.yse dozvěděl
zanikáoo tri mésiců
rozhodnutí
se neplatnosti
všakdo jednohoroku
ichůze,nejpozději
o usneseníčlenské
dozvědětnavrhovate|
--.--_-óá p,uátirozhodnutí.
vzákonnélhůtě,případněnebylo-|i
právo poJt" odstavce1) up|atněno.
Nebylo-|i
schůze
usneseníčlenské
vyhŇěno, ne|zep1atnost
neplatnosti
návrhuna vyslovení
jiŽpřezkoumávat.

zg
Čt.

do patnáctidnů
ji svolal,.ojejímprůběhu-zápis
-žápis
schůzipoňzujeten,kdo
1) o členské
schůzisvo|al'
podefisetén,kdo členskou
scnůze.
ode dne konáníčienské
má právona
člen
p"k Fj booebise-iona. KaŽdý
a pokudjej sepsa|ajiná osob.a,
s jejím
spojených
nák|adů
vynaloŽených
vydáníkopiezápisu, ato zaur.,'"áuLáÉlně
porízenímdruŽstvu.Zápismusízejménaobsahovat:..-----------ái áatuma mistoxonáníschůzea jejíprogram
b) přijatáusnesení;

óíwlr"orvhlasování;
ái námitrýčlenů

schůze,pozvánka na ni a podklady,které
2) Přílohuzápisu ivoří seznam účastníků
_,
byly předloŽenyk projednávanýmbodům.
desce
na informačnÍ
zveřejní
-dnů
3) Schvá|ené ušn"""ňi členskéschůze družstvo
jeho
přijetí'
ode dne
ouvyklýmd'o sedmi
-)ři.iupnui"
druŽstvaa způsobempro oruzstvo
členům druŽstva prostřednictvím
kdyŽ informačnídeska '"
stránekdruŽstva.
internetorných

zg
Čt.

svo|anou
svoláten,kdo svolalpůvodně
1) Není.ličlenskáschůzeusnášeníschopná,
náhradní
odk|adu
zbytečného
členskouschůzi,je-li to stále potiebné'bez
. lo. stejňýmzpůsobemjako původně
ě|enskouschůzi se stejnýmprogramem,
pozvánkou.
schůzíasamostatnou
svolanoučlenskou
přítomných.
na Počet
se usna.se*P":,ohled-u
je
etensráschůze
2) Náhradní
""rlápn"
Za|ezltosl|' K[e|e llEuyly LalaLg||l
t jen,- pokud jsou přítomni
schůzirozhodnou
schůze,|ze na nanráohičlenské
druŽstva.
souhlasvšichničlenové
a projeví

kě.ř;ň'ú,;1'"'*'-1?.::f:"":**:
3) Zá|eŽitosti,
r:n,Í#o,is:,u
;Jř:;r,i

-

Dvacátá první.

Čl.go
1) Předseda
druŽstva
můŽe
rozhodnout,
Žese rozhodnutí
členské
schůzeuskuteční
per rollam

2) V případěrozhodováníper ro||amzaš|epředseda družstvanebo osoba oprávněná
ke svo|áníč|enské
schůzevšemčlenům
----------písemnýnávrhrozhodnutí'
-----------3) Návrh rozhodnutí
obsahuje:
a) textnavrhovaného
-_
rozhodnutí
a jeho odůvodnění;
b) lhůtupro doručení
vyjádřeníčlena,kteráčiní15 dnůod doručení
návrhuč|enovi

druŽstva:
c) podk|ady
potřebné
propřijetí
rozhodnutí;

d) da|ší
Údaje,určí-|itak
stanovy
4) Nedoručí-|i
č|enve |hůtěpod|e odst. 3) písm.b) předsedovidruŽstvapísemný
souh|ass návrhemusnesení,platí,Že s návrhemnesouh|así.
---------.5) VyŽaduje-|i
zákon, aby rozhodnutí
č|enské
schůzeby|oosvědčenoveřejnou|istinou,
musívyjádřeníč|enamítformu veřejné|istiny,ve kterése uvede i o-bsahnávrhu
rozhodnutí
č|enské
schůze,kterého
se vyjádřenítýká.

Představenstvo
Č tg' t

1 ) Představenstvo je statutárnímorgánem druŽstva.Je v.Qleno
č|enskou
schůzí
druŽstva.
2) Představenstvoje oprávněno jednat za druŽstvonavenek ve všech věcech' Za
představenstvojedná předsedaa v době jeho nepřítomnosti
nebo zaneprázdnění
místopředseda nebo jiný č|en představenstva V pořadí stanoveném
představenstvem.
3) Právníjednání
představenstva,
pro kteréje předepsánapísemnáforma,podepisuje
za druŽstvo předseda (popř.místopředseda)a da|ší člen představenstvá.
Podepisuje-|ipředseda spo|u s místopředsedou,je podpis místopředsedy
povaŽován za podpis da|šíhoč|enapředstavenstva.Představenstvo můŽe ná
zák|aděpísemné
p|némoci pověřitzastupováním
druŽstvaijinéfyzickéčiprávnické
osoby.

ct.32

a) Představenstvo
má tři č|enya můŽemíti dva náhradníky'
Náhradnícinastupují
na
uvolněnémístoč|enapředstavenstva
pod|epořadíurčeného
přijejichvolbě.póraoi
je vyjádřenočís|em
----------náhradnÍka.
b) Funkceč|ena
představenstva
zaniká vo|bounového
představenstva,|edaŽe
č|ena

z rozhodnutí
---------č|enské
schůzep|yneněcojiného.
c) Členpředstavenstva
můŽeoýt etensrouschůzíodvolán i před up|ynutím
jeho

funkčního
období.
d ) C|en představenstvamůŽez funkceodstoupit. Nesmítak všakučinitv době, která
je pro družstvonevhodná.Výkonjeho funkcekončíup|ynutím
jednohoměsíceod
doručení
oznámenío odstoupenípředstavenstvu,
představenstvona
nesóhvá|í-|i
jeho ŽádostjinýokamŽikzánikufunkce.
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e) členem představenstva můžebýt zvo|enpouze č|endruŽstvastaršíosmnácti |et,
tj.zejména
funkcepod|ejinýchprávníchpředpisů,
kteý sp|ňujepodmínkypro rnýkon
podnikání
bezúhonný
je svéprávnýa dá|e je ve smys|u zákona o Živnostenském
jeŽ
je
provozování
Živnosti.
překáŽkou
a nenasta|au něj skutečnost,
Funkčníobdobí členapředstavenstvačinípět |et a můŽebýt vo|en do funkce
můŽez funkce odstoupit,
období'Č|enpředstavenstva
opětovněna da|šífunkční
Své odstoupení
je
pro
nevhodné'
druŽstvo
nesmítak však učinitv době, kdy to
schůzi.
představensfuu,
kterépřednese na č|enské
oznámípísemnýmprohlášením
schůze,
členské
jednoho
této
konání
od
pak
měsíce
zaniká up|ynutím
Jeho funkce
č|enaschvá|enjinýokamŽikzánikufunkce.
na Žádostodstupujícího
není-|i
odvo|ánínebo jiného
s) V případěsmrti č|enapředstavenstva,odstoupeníz funkce,č|ena
představenstva,
jeho funkce zvolínejb|iŽší
členskáschůzenového
ukončení
kteří by nastoupi|ina uvo|něnémístopod|e
pokud není zvo|enýchnáhradníků,
pořadí'
stanoveného
můŽejmenovatnáhradního
jeho početč|enů
nek|es|pod po|ovinu,
h ) Představenstvo,
schůze,pokud nenízvo|enýchnáhradníků,
č|enské
do příští
členapředstavenstva
pořadí.
místopod|estanoveného
na uvo|něné
kteřínenastoupi|i
i) Představenstvo vo|í ze srných č|enůpředsedu družstva (představenstva),
popřípaděi místopředsedu.
i) Schůzi představenstva svo|ává předseda, popř.pověřený č|en představenstva.
Představenstvose scházípodle potřeby.
Předseda družstva(představenstva)
Čt.gg
1 ) Předsedou druŽstva můžebýt zvolen pouze č|endruŽstvastaršíosmnáctilet,kteý
sp|ňujepodmínkyprornýkonfunkcepod|ejinýchprávníchpředpisů.
2) Předsedou druŽstvamůŽebýt pouze fyzická osoba, která svéprávná,je bezúhonná
jeŽ je
podnikánía u níŽnenasta|askutečnost,
ve smys|u zákona o Živnostenském
podnikání.
překáŽkouprovozováníŽivnostipod|ezákona o živnostenském
3) Funkčníobdobí předsedydruŽstvačinípět |et;předseda druŽstvamůŽebýt volen
opětovně na dalšífunkčníobdobí.Předseda druŽstvamůŽez funkce odstoupit.
oznámí
Svéodstoupení
v době,kdy je to pro druŽstvoneuýhodné.
Nesmítakučinit
jednoho
od
tohoto
měsíce
jeho
představenstvua
funkce zanikne uplynutím

oznámení

4) Předsedovi přís|uší:

------a říditjednáníaprácipředstavenstva
a) organizovat
stanovami
otázkáchv rozsahuurčeném
o bytouých
b) rozhodovat
působnost
řádnéhohospodáře,
je
s péčí
PředsedadruŽstva povinenvykonávatsvou
a zachovávatmlčen|ivost
a peč|ivostí
zna|ostmi
i s potřebnými
s nezbytnou|oajalitou
jejichŽ
prozrazení
třetímosobám by
a skutečnostech,
o důvěrnýchinformacích
moh|odruŽstvuzpůsobitškodu,dodrŽovatprávnípředpisy,stanovya usnesení
právníúpravou
pokudnejsouV rozporus p|atnou
schůzedruŽstva,
č|enské

I
I

I
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5) Pro předsedudruŽstvaplatízákaz konkurence' Nesmítedy být podnikate|em
ani
č|enem statutárníhonebo dozorčíhoorgánu právnickýc-hósob se shodným
předmětemčinnosti,
nebo osobyv obdobnémpostavení,
|edaŽese jedná o koncern,
jednoteknebodruŽstvo,
spo|ečenství
vlastníků
jehoŽč|eny
jsou použejiná druŽstva'

Čt.
s+

1) V rámci organizovánípráce představenstvapředsedadruŽstva:--------a) svo|áváa řídíschůzepředstavenstvaa navrhujeprogramjeho jednání-.--------b) organizuje přípravu schůzí představenstva a rozhoduje o přizvání da|ších
jednání
účastníků
jménem
c)jedná
představenstvanavenekve všechvěcech druŽstva
d) podepisuje s da|šímč|enempředstavenstvaprávní jednání, pro které je
předepsánapísemnáforma
2)Y rámci rozhodovánío bytouýchotázkách předseda druŽstvaspo|us da|šímč|enem
představenstvauzavírápo souh|asupředstavenstva:
a) budoucísm|ouvu
o nájmudruŽstevního
bytu(druŽstevního
prostoru)
nebytového
b) sm|ouvuo nájmudruŽstevního
.---.-------bytu(druŽstevního
prostoru)
nebytového
c) dohoduo zánikunájmudruŽstevního
bytu
3) Předseda druŽstvadá|e se souh|asempředstavenstva:
------a) rozhodujeo rozsahu přís|ušenství
druŽstevníhobytu (druŽstevního
nebytového
prostoru)
b)dávásouhlaskesm|ouvěopodnájmubytu(částiovtul-------c) udě|ujesouhlas k dočasnému
pouŽitíbytu nebo jeho částipro jiné účelyneŽ
k byd|ení
d) udě|ujesouh|ask zastavenídruŽstevního
podí|u
e) rozhodujeo vy|oučení
č|enadruŽstva
4) Předseda druŽstvazajišťuje
řádné vedeníúčetnictví,
předk|ádá č|enské
schůzike
schvá|ení
účetní
závěrkua návrhna rozdě|enízisku
nebo Úhradyztráty

častv

Hospodařenídružstva

Čt.
ss

Zák|adníkapitál

1 ) Zák|adnikapitál tvořísouhrn zák|adních
a da|ších
členských
vkladů
2) C|enská schůzemůŽerozhodnouto zrnýšení
nebo sníŽenízák|adníhočlenského
vk|adupod|ezákona'_3) Zák|adníkapitálse evidujepod|ejednot|irných
č|enů.

ct.36

Nedělite|nýfond (fondze zisku)

1 ) Nedělitelný
fondse tvoříze zisku'
2) Fond se pouŽívák ÚhraděztrátydruŽstvaa k převodudo fondudruŽstevní
rnýstavby

při financovánítechnického
zhodnocenídomu
pozemkupřís|ušejícíhó
nebo pořízení

k domu.

Stranadvacátáčtvrtá.

Čt.gz

vk|adů
č|enských
dalších
Fond pořizovacích
členskými
da|šími
se.wořípořizovacími
základního'áňiál;,
je součástl
1) Fond,ktený
na
zá|ohy opraw
.zoroiezdrojů.z'dlouhodobé
vkladypod|eeiáňxu10 odst' 3),;;J".JJ.
p9tr]ty l." financovánitechnického
investice,jsou-li tňo
a dodatečné
k.domuanebopřevodem
domunebok po,i,"n'i.ř";".i;"přĚi,.1iéii.ir'"
zhodnocení
po9f čl.39 odst'2.
et.n'xýchvk|adů
z fonduJodateeny.i..'
zdrojů
domu
družstevního
sóoiánycns pořízením
2) Fond pouziuana finánco"aní.wJ"le' fiňancování
zhodnocení
technického
na
""
k-domu,n",bo
příslušejícího
a pozemku
vznik|épřevodemdruŽstevního
domu. Fond se pouŽijek úhraděz|yáry.druŽstva
bozg1ry_do vlastnictví
prostoru)a souvsející!-o
nebytového
bytu (druŽ,t"uniy'á
převodu
při úplatném
;" dále,sniŽujé
Ěól;
právního
jiného
podle
člena
pozemkudo
Př"óiJ'
a sóuvisejícího
pros1oru)
bytu(druŽstevninoli"uýtwého
druŽstevního
vklad
d1lŤ1.členský
je-Iipórizo*vací
'{'l.::^::nl'^1^f,l.
členapod|ezv|áštníhJlňoňi.u,'
vlastnictví

j;i:o'Íl:"nT
n3.unraoir
nabyvateli
započítán
právního
jiného
J':xTť:
pod|e
prostoň;
n"ňvtóvého
á?#;:il'J"iílí."i|,.jil."i.'ňJ"

3) F:""Ť.:: ;ňG

il;É;;'..ď.n

vč.
prostorů)
epni, a podlebytů(nebytorných

pozemku,ke kteýmse vztahuje.
pristusejicího

sa .:..
Čt.

(kapitá|ovýfond)
.pii.óc:'rů
Fond druŽstevnívýstavby
pravnickýchnebo fyzických osob
'
tvoří
se
rr.ýstavby
druŽstevní
1 ) Fond
které n.e;součlenskýmivklady,
poskýnutých na pořízenídruŽsteuniňo áo'u,
2) nebo
ňáor" článku36 odst.
__-a převodemzoroj[ inóocrit"rneno,..iánJu
investicepodle článku40 odst.2\'
dodatecné
a
opravy
na
zálohy
z d|ouhodobé
spojených:!::iT::
rnýdajů
2) Fond se pouzivá,ná iinantováni-iňu"'tieni"r..'
nebo na financovant
d'omu
k

domu a pozemku přís|ušejícÍho převodudruŽstevního
druŽstevního
bytu
rofij-." šnizuj"při
zhodnocení,domu.
technického
právního
jiného
podle
n"oviJuJr,oórá,to,ui.io-uň.inióiuí'čléna
(druŽstevního
předpisu.
Čt.gg
ě|enskýchvk|adů
dalších
Fond dodatečných
členskými
dalšími
wori-aodatečnými
rňiiái',
základníňo
je
,ouea,ti
kteÚ
Fond,
1)
"L
_-__--:
po.Íé
čl.10 odst.4)'
,financování
spojených s pořízenímpozemku
rnýdajů
Fond se pouzivá n.
2) "ňáy
převodu
oó'u při současném
iňoáno..ní
technického
náoo
ooňu
k
příslušejícího
Úhradě ztráty
o.rjř.ř !i"n'ry.1 vk1adůa dá|e k při převodu
zdrojůdo fondu pořizovací"r'
j"il 'á,bjt na úhraduztrátya
druŽstva.Fond se sniŽujepri pouiiti
členapodle
do vlastnictví
n"ňvióve1-9
bytu (druŽstevnir',o
,iostoru)
druŽstevního
na
započítán
vkladnabyvateli
pi"ůpiš',ie-lidodatáií'řoáisičlensxý
jinéhoprávního
kupníceny.
úhradu
č|enů.
3) Éá.o," euidu!"pod|ejednotlirr.ých

Strana dvacátá pátá'

Čl.
+o

Dlouhodobázá|ohana opravya dodatečné
investice
1) Zá|ohase tvoří pravide|nými
i mimořádnými
příspěvkyz nájemného
a převodem
podí|ů
č|enů
na ziskupod|eč|.41 odst.1. ----------------------2) Zá|ohase pouŽívána financování
oprav,ÚdrŽby,příp.da|ších
provozních
nák|adů

a dá|e na financovániWdajůspojenýchs pořízeňím
pozemkupiisluse;ícího
k domu
nebo financování
technického
zhodnocenidomu při současném
převóduzdrojůdo
fondu pořizovacíchdalšíchč|enskýchvk|adůnebo do fondu druŽstevnír.nýstávby,
není-|i
se č|enem
uzavřenasmlouvao da|ším
č|enském
vk|adu'
3) !9ů9outvorbya pouŽitízá|ohypodrobněupravujísměrnicedruŽstva'
4) Zá|ohu nebo jejíčást|ze v odůvodněných
případechnájemcivrátit,rozhodne-|itak
č|enská
schůze.

Čt.
+t
1)

Zisksepřevede
oonll!,oit5láil:uil"n,oŤ*ž,3*"".!l1"iÍiJu,.,
je
mezič|eny,
|edaŽe

jejich podí|na zisku převeden do d|ouhodobé
zá|ohy na opravy a dodatečné
investicea pouŽitpod|eč|.40. V takovémpřípaděse poáílčlenů
n" 'i.ku určípod|e
stejnehokritéria,
pod|ekteréhose podí|ejí
-----na tvorbětétozá|ohyz nájemného.
2) Ztrátase uhradíznerozdělenéhozisku ž minu|ýchlet,z fondu dodaiečnýchda|ších
č|enských
vkladůnebo z nedě|ite|ného
fondu.-----.-------3) Ztrátu lze uhradit rozvrŽenímna č|eny,a to ve stejné
fisi n" kaŽdéhoč|ena;
uhrazovacípovinnost podle č|.9 odsi. 2) písm. j) íze ďónům u|oŽitteprve po
vyčerpání
zdrojůuvedenýchv odst.2). ------------------------

častvl

Zrušenía likvidace

Čl.+z

DruŽstvo se zrušuje právnímjednáním,rozhodnutímorgánu veřejnémoci nebo
z da|ších
důvodů
stanovených
zákonem. --

ct.43

1 ) o dobrovo|ném
zrušení
druŽstvarozhoduječ|enská
schůze'
2) Toto rozhodnutí
č|enské
schůzemusíbýtosvědčeno
veřejnou|istinou.
3) Po zrušenídruŽstvase vyŽadujelikvid-ace,
|edaŽece|éleho jmění nabývá právní
nástupce.
4) Rozhodne-|i
č|enská
schůzeo zrušenídruŽstva
s |ikvidací,
ustanoví|ikvidátora
5) Zrušuje-|ise druŽstvo při přeměně, zrušuje se bez |ikvidace dnem účinnosti
přeměny. Přeměnou se rozumífÚze, rozdělenía změna právníformy.
Podrobnosti
upravujejinýprávnípředpis.

I

Stranadvacátášestá'
Čl.+l
právní
zájem,nebo ibez návrhuzrušídružstvo
osvědčí
kdo
toho,
1) Soud na návrh
pokud
|ikvidaci,
a nařídíjeho

naruŠuje
způsobem
nezákonnoubinno.tvtakovémíře,Že to závažným
1)vyvíjí
veřejnýpořádek;
pro vznik druŽstvazákonem;
z) nesótňujenadá|epředpok|adyvyŽadované
orgán schopnýusnášetse; ---_*3j nemá déb neŽ dva rokystatutární
plnittak svůj
4) neníschopno po dobu de|šíneŽjedeinrok vykoňávatsvou činnosta
.-----úče|;
rozporymezičleny;
pro nepřekonatelné
5) nemůŽevykonávatsvou činnost
právníhopředpisu
závazného
způsobemustanoveníobecné
6i porušuježávaŽným
o hospodařenísesvym majetkem;
jde-li
7) provo)uječinnost,kierá je v rozporus jiným právnímpředpisem,zejména
potřeb č|enů
o takovou činnost,která můŽe ohrozit uspokojováníbytouých

druŽstva.

právnické
osoby,jmenujelikvidátora
Že soudrozhodlo zrušení
2) V případě,

+s
Čt.

-----.--a) Dnem, kdy je zrušeno,vstupujedruŽstvodo |ikvidace.
b) Při likvidacidruŽstvase postupujepodlezákona a jinýchprávníchpředpisů.
.,.
Čl.46
kteřívčaspřih|ási|isvé pohledávky,neIze
1 ) Dokud nejsou uspokojenapráva věřite|ů,
--podíl n" Íiruid"ěnímzůstatkuani ve formězálohy vyplácet,ani ho jinak použít.
zůstatku
2 ) konečnou zprávu o průběhulikvidace' návrh na pouŽití|ikvidačního
a Účetnízávěrku, t<tereje povinen zpracovat, před|oŽí|ikvidátorke schválení
schůzi.
č|enské
povinnosti
3) Podíl člena na likvidačnímzůstatku je roven sp|něné vk|adové
se vyplácív penězích
zůstatku
vk|adu.Podí|na |ikvidačním
k č|enskému
po
4) Nelze-|i práva všech č|enůuspokojit zce|a, uspokojí se oom.erng.Pokud
zůstatkuzůstanou
uspokojenípráv všech členůonteoňc podíluna likvidačním
se mezi č|eny
rozdělí
zůstatku,
ještěnějaképrostředkyz likvidačního
nerozdé|eny
rovnýmdílem.

Částvll
Společnáa závěrečnáustanovenÍ
Čl'll
1 ) Rozhodnutítýkajícíse jednot|iuýchčlenůdruŽstvajim musí být doručenonebo

oznameno

poštovních
s|uŽeb
provozovate|e
2) Má se za to,Že doš|ázási|kaodeslanás vyuŽitím
na
adresu
odes|ána
doš|ak adresátovitřetípracovníden po odeslání'by|a-|ivšak
v jinémstátu' pak patnáctýden po odes|ání.----do v|astníchrukouse vyŽadujev případechstanovenýchzákonem.těmito
3) D-oručení
schůze.
členské
stanovamineborozhodnutím

----.---:---.-

Stranadvacátásedmá.

Čt.
+a

Spo|ečnáustanovení
Tytostanovybylyschvá|eny
usnesenímčlenské
schůzedruŽstvadne 24'6.2014jako
změnydosavadních
stanovze d n e 1 0 . 9 . 2 0 0 3 .
ilr.
Na zák|aděshora uvedenýchzjištěníproh|ašuji,
Že předmětnérozhodnutíč|enské
schůze, ktenýmby|y schvá|eny Stanovy druÍsfua,.by|o
č|enskouschůzípřijato
a jeho způsobpřijetía obsah js-ouv soutadu
se zákonem a Stanovami družstva.-----o shora uvedenémrozhodnutí
č|enské
schůze býového BYT9VÉ DRUŽSTV9
MĚLNÍK střed 2572-2573,se síd|em Mě|ník,
slor,sto střed 2573, PsČ 276 01,
identifikační
čís|o29?11190,by|sepsán.tentonbtaoxy zápis předsedajícím
a
č|enské
schůzeRobertemVaňkempo přeetení
schvá|en páá",p.an.---------"
Notářka:
V a n ě kR. v . r .
L.5.

JUDr. JasněnaŠkuba|ová
v.r.

J U D r .J a s n ě n aŠ k u b a l o v á
1

ruorÁŘxnv Mě|níku

Pří|ohač.1 - NZ 8212014
I9l'!9.wlis.obchodníhoreistříkue|ektronickypodepsa|
EPVid:0CggkpirMp2gAq,xb5ZFAg

,,MĚsTsKÝsoUDVPRAZE[tČ00215660l.

dne24'6'2074vL5:L4:74'

Výpis
z obchodního
rejstříku,
vedeného
Městskýmsoudemv Praze
oddílDr. vloŽka4985

Datumzápisu:

14. listopadu2000

Spisová značka:

Dr 4985Vedenáu Městského
souduv Praze
BYToVÉDRUŽSTVo M LNÍKstřed 2572.2573
Mělník,Síd|iště
střed2573.PSČ276 oL

obchodníÍirma:
SídIo:

ldentifikační
čís|o:262 L1' Lgo
Právníforma:
DruŽstvo
Předmětčinnosti: pronájemnemovitostí,
bytůa nebytovýchprostorbez poskytování
jinýchneŽ zák|adních
sluŽebzajišt'ující
řádný provoz
nemovitostí,
bytůa nebytoých prostor(v sou|adus ustanovením
9 4 Živnostenského
zákona)
Statutárníorgán: předsedapředstavenstva:
ROBERT VANĚK, dat.nar.].8.května1.964
Síd|'Střed 2573|4,27601'Mě|ník
den vznikufunkce:1.7'června2013
den vznikuč|enství:
].7.června201-3
čIenpředstavenstva|
.,.
VLADIMÍRŠULC,dat.nar.7. března195.9
PraŽ s k á2 6 L5 , 2 7 601.Mělník
den vznikuč|enství:
17.června2013
č|enpředstavenstva:
DANlELA pŘtgvtovÁ, dat.nar.24. prosince1-968
Síd|.Střed 257314,276
01-Mě|ník
den vznikuč|enství:
17.června201.3
Způsobjednání: JménemdruŽstvajedná předsedapředstavenstva,
místopředseda
nebo pověřenýč|enpředstavenstva,
práVníúkonypředstavenswa,
pro kteréje předepsánapísemnáforma,podepisuje
předseda
(místopředseda)
a da|ší
č|enpředstavenstva
a to tak,Že k
Vytištěnému,
jménudruŽstvapřipojí
nebonapsanému
obchodnímu
svůjpodpis'
ZákladníčIenský 2 500,-Kč
vklad:
Zapisovaný
základníkapitál:

57 500.-Kč

Správnosttohotovýpisuse potvrzuie
Městskýsoud v Praze

1,tL

a_
obchodní rejstřík - výpisy.platných
která vznikla
ověřuji pod pořadovým číslemV t39l20,l'4' že tato listina,
převeáením výstupu z informačníhosystémuveřejné Správy z elektronické
shoduje
podoby do podoby listinné, skládajícíSe z 1 listů, se doslovně
v elektronické
s obsahem výstupu z informačníhosystémuveřejné správy
podobě.
ověřujícíosoba: Zahrádková Štěpánka
V Mělníku dne 24.06.20,l,4
, -:...1 . . ..........
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Pří|ohač.2 - NZ 82t2o14

BYTovE DRUŽsTvo MĚLxÍx střed
2572-2573

PozVÁNKA
na členskou
schůziBYTovÉHo DRUŽSTVA rvrĚrNÍK
střed 25722s73,
která se koná dne 24.6.2a14
od 18,30hodinv kočárkárnědomuč.p.2572

Program schůze:
1) zahájení
2) kontrola účastič|enůBD MĚLNÍK
střed 2572.2573na členskéschůzi

.,

v souladu
s novýmí.frrávními
předpisy
zaúčasti
l."x'ů:."1T::Jj3#J,-.í?u'ť;,1.n?u"ých

4\ růnné
5) závěr

UCAST NUTNÁ!

V Mělníku dne4,6.2014
:_:-v : '
:

..

r j .-;.

M**.ťlr.
*;.*,:i.,*',*'."
.;7i'.
í'5Č
, ......i''ll.,o'
(
RobertVaněk /A,
" '
// C.L:L'LL-t-

předseda

u

PříIoha:stanovy BD (stanovydruŽstvajsou
dále k dispozicina vývěscedomu č.p,2572
a č.p.
2573 a na webových stránkáchwww'bds
ttedisls.bý.druzstvo.info)

Pří|ohač.3 - NZ 8212014

SEZNAM čmNŮ
BvTovÉHo DRUŽSTVA MĚLNÍK střea 2572-2573se
sídlemv MělnÍku,SÍdliště
střed
2573,PsČ276 01,Ič 26211190

Vchod 2572
byt č. 1) MaštalířováJana
2) SogelováYáclava
3) SmrčenskýStanislav- SmrčenskáYěra
4) Salaková Květuše
5) Katičová Jana
6) ŠulcVladimír
7) Šríra
Pavel _ Šrírova
Michaela
8) Jurisová Stanislava
9) PečenáJaroslava
l0) Kocourková Jindra
l1) Vlč Eduard _ Vlčová Blanka

Vchod 2573
byt č. 1) PoslušnáIrena
2) Přibylová Daniela
3) Patera Radek
4) Vaněk Robert
5) Iftajníková Květoslava
6) Zajíěek Jaromír
7) Fuksa oldřich
8) ŠaraPavel - Šrírová
Michaela
9) Větrovcová Ivana
10) Sudek Vladimír _ Sudková Drahuše
11)HatanJiří
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vcetně pří|ohčíslo1 až3, vyhotovený
třicátého
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dne
rok-u
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d*il.ě s notářským
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í3!liiil;JÍŤ:a#:fi:::]1
1-:.i:

q

ténóz
onepóo;;'ŇZ.82t2O14
níže

-,r
\

^/:

L

