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Notářský zápis

třicátého června roku dva tisíce čtrnáct (30'6.2014), JUDr. Jasněnou
notákou se sídlem v Mě|níku, v notářské kance|áři Mě|ník, u|. 28. řÍjna

sepsaný dne
Škubalovou,

I
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čp' 321,

na Žádost bytového druŽstva BYToVÉ DRUŽSTVo MĚLNíK střed 2572.2573, se
síd|em MělnÍk, Síd|iště střed 2573, PSČ 27601, identifikační číslo 26211190, které je
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vloŽka
4985 (dále jen ,,druŽstvo..), obsahující osvědčení d|e $ 80a notářského řádu, tj
osvědčení poŽadovaných forma|it a právních jednání druŽstva či jeho organ.ů
a osvědčení obsahu:

Rozhodnutí
č|enské schůze družstva

BYToVÉ DRUŽSTVo uĚlruíx střed 2572.2573,
se sídlem Mělník, sídtiště střed 2573, Psč 276 01,

identifikační číslo 2621 1 1g0,

přijatých v průběhu jejího jednání,
čtvrtého června roku dva tisíce

které se kona|o dne 24,6'2014 (s|ovy: dvacátého
čtrnáct) v sušárně domu čp' 2573 síd|iště Střed

v Mě|níku.

t .

Na zák|adě mně předloŽených |istin v rámci přípravy této č|enské schůze a na zák|adě
mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níŽe uvedené forma|ity a právní jednání
orgánu druŽstva souvisejících s přijetím předmětného rozhodnutí: -------

a) Existence druŽstva byla ověřena z rnýpisu z obchodního rejstříku, oddí| Dr, v|oŽka
číslo 4985, vedeného Městským soudem v Praze, vyhotoveného dne g.6.2014, čís|o
uýpisu v 13912014, o němŽ předseda představenstva Robert Vaněk proh|ási|, že je
aktuá|nía odpovídá skutečnostem zapisovaným do obchodního rejstříku. ---_-

b) Působnost členské schůze k přijetí předmětného rozhodnutí by|a zjištěna z článku
dvacátého druhého (Č|ánek 22) odstavec 2) stanov druŽstva ze dne io.s.zooe 1oatejen stanovy druŽstva), o kteých předseda představenstva Robert Vaněk proh|ási|, Že
se jedná o pos|ední úplné nění stanov' Působnost členské schůze k přijetí
předmětného rozhodnutí by|a dále zjištěna z ustanovenÍ s 656 zákona č. 9o/2o12 šb.
o obchodních spo|ečnostech a druŽstvech (zákon o obchodních korporacích).
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c) Způsobi|ost č|enské schůze k přijetí předmětného rozhodnutí by|a zjištěna:

- z pozvánky na č|enskou schůzi, kterou předloŽil předseda představenstva
Robert Vaněk a kteý sdě|i|, Že pozvánka na č|enskou schůzi spolu s návrhen.
stanov by|a vyvěšena na nástěnkách obou vchodů dne 4.6.2014' obě |istiny by'y
také uveřejněny na webouých stránkách druŽstva a dá|e by|y pozvánky i návrt.
stanov doručeny všem č|enům druŽstva oproti podpisu,

- z citovaného uýpisu z obchodního rejstříku,
- z citovaného znění stanov druŽstva.
- ze seznamu členů druŽstva, o kterém předseda představenstva Robert Vaněk

proh|ásil, Že je aktuá|ní a odpovídá seznamu č|enů ke dni svo|ání a ke dni konání
č|enské schůze
zprezenční |istiny,
z proh|ášení předsedajícího č|enské schůze Roberta Vaňka, datum narozenÍ
,18.5.1 964, bytem Mě|ník, Sídl. Střed čp. 257314, jehoŽ totoŽnost by|a prokázána,
kteý proh|ásil, Že jsou přítomni osobně nebo zastoupeni č|enové druŽstva mající
celkem 21 h|asů (s|ovy: dvacet jedna h|asů) z ce|kového počtu 21 h|asů
a konstatova|, Že č|enská schůze je usnášení schopná.
Proti tomuto proh|ášení neby| Vznesen žádný protest či námitka

(výpis z obchodního rejstříku, Pozvánka na členskouschŮzi a Seznam členů druŽsýa
tvoří přílohy č. 1 až 3 tohoto notářského zápisu).

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formaliý a právní jednání,
k nimž bylo družstvo či jeho orgány povinny před při ietím následujícího
rozhodnutí členské schůze byIy učiněny a jsou dle mého názoru v souIadu se
zákonem a stanovami družstva. ---------

il.

Na zák|adě mé přítomnosti při jednání dále osvědčuji, Že čIenská schůze bytového
druŽstva BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNíK střed 2572.2573, se síd|em Mě|n < S : ště
střed 2573, PSČ 27601, identifikační čís|o 26211190, které je zapsáno V c.::::.im
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí| Dr, v|oŽka 4985, která se kona|a
dne 24.6.2014, po projednání třetího bodu programu jednání, po :.:. aŠení
předsedajícího č|enské schůze, Že č|enská schůze je schopná usnášenÍ a r:.s:cr|á
přijímat rozhodnutí a poté co by|a všemi přítomnými schvá|ena úprava ...:':. ho
návrhu stanov, kterou by|y opraveny některé písařské chyby a nepřesr:s: pňja|a
svým usnesením nás|edující rozhodnutí: _----



Členská schůze schva|uje změnu stanov BYToVÉHo DRUŽSTVA MĚLNíK střea2572-2573, se sídtem Mě]ník, síd|iště střed 257i,," on" 1o.9.2oo3 tak,žestávající
:'ťIt.:::1č::é,.č.. 

1 až ě|. 37 se nahrazu;i novým zněním d|e písemného návrhu
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č|enská schůze rozhodla takto:

o tomto rozhodnutíč|enské schůze by|o h|asováno ak|amací, tj. zvednutím ruky. -------Pro přijetí h|asova|o 21 hlasů.
Proti přijetí h|asova|i 0 hlasů.
H|asováníse zdrŽe| i  0 h|asů.

Hlasování probíha|o tak, Že předsedající č|enské schůze Robert Vaněk vyzvalpřítomnék h|asovánÍ kdo je pro- schvá|ení přeá|oŽeného navrňu na změnu stanoú, kdo je protia kdo se zdrŽeI h|asování. --------------

Výs|edek h|asování sděli| předsedajíci
Že změna stanov by|a schvá|ena. ----

č|enské schůze Robert Vaněk, kteý konstatova|,

Rozhodný počet h|asů. pro přijetí rozhodnutí členské schůze byl zjištěn z ustanovenís 645 zákona o obchodních kořporacích, dle kterého &enská schůze se usnášívětšinouh|asů přítomných č|9ny, nevyŽaduje-li tento zákon neuo stanovy vyšší počet h|asů,z článku dvacátého třetího 1Čtánek á3; -odstavec +|.t"nou druŽstva, d|e kterého č|enskáschůze je usnášeníschopná, je-li p,i!omna náopáiovieni většina č|enů druŽstva,usnesení je přijato", h|a-sova|o-ti pro.něj-většina pritomn1ictr, souh|asu nadpo|ovičnívětšiny všech č|enů druŽstva je třéba v případě rozňoJováňí pod|e č|ánkú 22 odst. 2, tj.mimo jiné přijímat a měnit stanovy, a z ustanovení $ 731 zákona o obchodníchkorporacích, dle kterého pro změnu.úpravy ná|eŽitostí stanov upravující podmínky, zaktených vznikne čtenovi bytového oiuzswa pl.auó-.na uzavření s'|ouuy o nájmudruŽstevního bytu.a upravujících podrobnější Úiravu prav a povinností č|ena bytovéhodruŽstva spojených s právem na uzavřeni,smlóuvy o-ná;mu'druŽstevníňo bytu a práva povinností člena bytového druŽstva spojenýcň s uzivanim druŽstevního bytu sevyŽaduje souhlas všech č|enů druŽstva.

(Schválený text změny stanov)

STANOVY
BYToVÉ DRUŽsTvo MĚLNíK streo 2572.2573

čast t.
Zák|adni ustanovení



Strana čtvrtá.

Čt. t
1) Firma: BYToVÉ DRUŽSTVo MĚLNíK střed 2572-2573
2)Síd!o:Mě|ník,Síd l ištěst řed2573,PSČ27601
3) Býové druŽstvo (dá|e téŽ ien ,,d.ruŽstvo'.) je zapsáno ve veřejném rejstříku vedenem

Městským soudem v Prazé u óooiru Dr,,č.vl. +.ggs a má přidě|eno identifikační číslo

26211190. ------

Čt. z
1) DruŽstvo je spo|ečenstvím neuzavřeneho.počtu g!ob^ .!...i.^r:,'."J.:Í:T:1.i::l"#

;j . ďil ř o'Ťš"ň ň "i 
i" u *y* e t e n ů . ú ů ze. s R r a v^o v a t .o^"J}- : :#" 3 j.:*""Y#

íJ:řň; .i;".i;ři"ili'ý.r.' "óou a frovo.o,,,?:'iI.9T]::.[:ti:::"l''"*:-"i"j;Tg];#b1;.ď:'"ů.r'iá1'i"řř;;p;,;.ich, (dále jen zákon..) i jinou činnost, pokud

tiň neohrozí uspokojování býových potřeb suých č|enu ,---' 
----..-..-:-;.:;. '-;-.:;

,) i##'=t;:,;á.o,"fii.fi; Jdň.i;":l"ůllř"ilá,l:Í] Yt.*l..1l,"*"jjiYl:* :'_Y_']:|
;.^ý' ;;:,;"il ;-il;ů J" ň i .wčr.' záy alil od pov í d á c e lý m sW m'1B."l-------:
Črónove druŽstva neručí za závazky druŽstva
Právní poměry druŽstva se řídí zákonem a těmito stanovamt.

Čt. g

3)
4)

Předmětem činnosti druŽstva je: ------

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

zajišťování údrŽby, oprav, modernizace či rekonstrukce, a hospodaření s majetkem

druŽstva pro tyto účely;
b) poskýování, popř. zabezpečování plnění spopných s užíváním bytů a nebytových

",r"*:ll"JlilŤ':1.i#rŤl;:é*:''5tiťŤi!F-;;-Jy'*í;;;;;';iliio nájmu jiných neŽ drúŽstevních ňvto 
" 

ii.ý.h l9ř druŽstevních nebýorných prostorů

(iné neŽ druŽstevní byty a neuvtóíáp.á'to,y dále spo|ečně jen..nedruŽstevní byt''),

popř. jinýcn smiuv souíisejícíclts uŽíúánim uytu (nebýového prostoru); .---.-----.-----

ěást ll.
Členství v družstvu

Čt. +
Vznik ě|enství

č|enství vzniká po sp|nění podmínek daných zákon9m a těmito stanovamt: -.--.----------

a) rozhodnutím čienské schůze druŽstía o přijetí za č|ena, a to dnem rozhodnutí -.--

bi převodem druŽstevního podílu
ci přechodem druŽstevního podí|u
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1)

2)

3)
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Čt. s
č|enem družstva múže být pouze zleti|á ýzická osoba, která se zaváŽe
k dodrŽování stanov a má na území České repub|iky trvalý pobyt.
Jako dědic druŽstevního podí|u se můŽe stát č|enem druŽstva i nez|eti|á fyzická
osoba, nebo téŽ ýzická osoba, která nemá za územi České repub|iky trva|ý pobyt. -
C|enství právnických osob je vy|oučeno' ---------

Čt.0
č|ensfuí vzniká dnem, kdy č|enská schůze rozhodne o přijetí za člena na zák|adě
písemné přih|ášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zap|acení zák|adního
č|enského vkladu a závazek k převzetí případné vk|adové povinnosti k da|šímu
č|enskému vk|adu podle č|. 10.
DruŽstvo vráti zák|adní č|enský vklad uchazeči o č|enství, kterého nepřija|o za č|ena,
do třiceti dnů ode dne nabytí Účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za č|ena
druŽstva.

Čl. l
Společné ě|enství manŽelů

Spo|ečné č|enství manŽe|ů v druŽstvu vzniká, jest|iŽe je druŽstevní podí| součástí
spo|ečného jměnÍ manŽe|ů. Ze spo|ečného jmění jsou oba manŽe|é oprávněni
a povinni společně a nerozdílně' Jako spo|eční č|enové majíjiíden hlas. --_-
Právní vztahy z druŽstevního podí|u Ve spo|ečném jmění manŽe|ů se řídí
ustanoveními občanského zákoníku o manŽe|ském majetkovém právu a spo|ečném
jmění manŽe|ů.

1)

1 )

2)

6)

7)

3) Je-|i s druŽstevním podí|em, kteý je součástí
spo|ečným členstvím manŽe|ů v druŽstvu,
sm|ouvy k druŽstevnímu bytu, jde o právo na

spo|ečného jmění manŽe|ů, a tedy se
spojeno právo na uzavření nájemní
uzavření sm|ouvy o spo|ečném nájmu

manŽe|ů. ---
4) Je-|i s druŽstevním podí|em, kteý je součástí společného jmění manŽe|ů,

spo|ečným č|enstvím manže|ů v druŽstvu spojen nájem druŽstevního
a tedy se
býu, jde

o spo|ečný nájem manŽe|ů.
5) Je-|i jeden z manŽelů rný|učným č|enem druŽstva, mají oba manŽe|é společné

nájemní právo pod|e občanského zákona odvozené od práva nájmu manŽe|a, kteryí
je vý|učným členem druŽstva. V případě zániku č|enství manŽe|a, od jehoŽ
nájemního práva by|o společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo
druhého manŽela.
PřeměniIo-|i se spo|ečné č|enství manŽelů na výlučné č|enství jen jednoho
zmanŽe|ů,nemátatoskutečnostv| ivnaspo|ečnénájemníprávo '
Pro bydlení manŽe|ů se pouŽijí ustanovení občanského zákoníku o manŽelském
majetkovém právu, zahrnující i některá ustanovení o byd|ení manŽe|ů a ustanovení
občanského zákoníku o byd|ení po zániku manŽe|ství v rámci ustanovení o zániku
manŽeIství. -----------
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Čt.  g
Družstevní podíl

1) DruŽstevní podí| představuje práva a povinnosti č|ena p|ynoucí z členství
druŽstvu.

2)
3)

4)

5)

Spoluv|astnictví druŽstevního podí|u je vyloučeno. ------.-

DruŽstevní podíl |ze zastavit pouzé se souh|asem představen.stva. Pokud

představenstvo souhlas neudě|í, rozhodne o Žádosti člena č|enská schůze..Převod 
a přechod druŽstevního podílu je moŽný jen na osobu, která splňuje

podmínky stanov pro přijetí za č|ena druŽstva.
Na dědice druŽstevníhó podí|u přechází nájem druŽstevního býu (druŽstevního

nebýového prostoru) n"bo právo na uzavÍení sm|ouvy o nájmu' včetně práv

a póvinnosti s tim spbjenych. Je-li druŽstevní podí| ve společném jměn.í manŽeIů'

přbchází druŽstevní podíl na pozůsta|ého manŽela, k tomu se přihlédne při

vypořádání dědictví.
ďÉ; áiuz.tu"Je opravněn převést svůj druŽstevní podíl na fyzickou osobu, která

sp|ňuje podmíňky vzniku členství podlé článku 5. Převodem druŽstevního podílu,

s'ními je spojen nájem druŽstevního bytu (druŽs-tevního nebytového prostoru) nebo

právo ňa uzávření smlouvy o nájmu áruŽstevního bytu (druŽstevního nebýového
prostoru), dochází k převo.du nájmu druŽstevního.bytu (druŽstevního nebýového

brostorui anebo k přévodu práva na uzavření smlouvy o nájmu druŽstevního bytu

idruŽstevního nebytového prostoru) včetně .' všech práv a povinností s ním

špojených, a to včeíně d|uhů prevoocé vůči družstvu a d|uhů druŽstva vůči převodci,

které souvisejí s uŽíváním diuŽstevního bytu (druŽstevního nebytového prostoru)

převodcem anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu druŽstevního bytu

idruŽstevního nebytouého p'o.toru) za podmínek určených stanovami

6)

Čt.  g
ěIenská práva a povinnosti

1) člen druŽstva má právo zejména:
a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednáni

a rozhodování č|enské schůze; _----_-.

b) být volen za předsedu druŽstva, pokud je svéprávný a splňuje-|i
zákona a stanov druŽstva;

c) účastnit se veškeré druŽstevní činnosti a poŽívat uýhod,které druŽstvo suým

členům poskytuje;
d) předklááat |1aú1.ňv na z|epšení činnosti druŽstva, obracet se s podněty,
, 
připomínkami n"bo stíŽnosimi, ýkajícími se činnosti druŽstva, k předsedovi

druŽstva a být o jejich vyřízení informován; ----.--

e) uzavřít s orúzstve' uu.oou.í sm|ouvu o nájmu druŽstevního bytu (druŽstevního

nebytového prostoru), splatí-li další č|enský vk|ad; při splnění těchto podmínek

má č|en právo na uzavření této smlouvy do třiceti dnů od vzniku práva na

uzavření této sm|ouw; -_-----

další podmínky
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0 na uzavření sm|ouvy o nájmu druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového
prostoru) na zák|adě sm|ouvy podle písm. e), dá|e na zák|adě sm|ouvy o převodu
druŽstevnÍho podílu nebo jeho části za podmínek uvedených v zákoně; ----.------.-

g) na roční vyÚčtování zá|oh na nájemné a zá|oh na úhrady za p|nění spojená
s uŽíváním druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového prostoru) a na
vypořádání přeplatku z tohoto vyúčtování pod|e jiných právních předpisů, těchto
stanov a zásad schvá|ených č|enskou schůzí;

h) na vypořádací podíl podle stanov v případě zániku č|enství;
i) nah|íŽet do seznamu č|enů druŽstva: -
j) obdrŽet kopii zápisu z jednání č|enské schůze včetně jeho příloh a podk|adů za

úhradu úče|ně vyna|oŽených nák|adů spojených s pořízením kopie zápisu.

2) č|en druŽstva je povinen zejména: ----
dodrŽovat právní předpisy, stanovy a p|nit usnesení orgánů druŽstva;
uhradit  da|ší č|enský vk|ad pod|e č|ánku 10 odst.3),  popř.  č|ánku 10 odst.4) ve
stanovené uýši a lhůtě;
platit nájemné za uŽívání bytu (nebytového prostoru), včetně mimořádného
příspěvku do dlouhodobé zá|ohy na opravy a dodatečné investice pod|e č|ánku
22, a úhradu za p|nění spojená s jeho uŽíváním anebo zá|ohy na ně
v předepsané uýši a |hůtě sp|atnosti a uhradit nedop|atky z jejich vyÚčtoúání; ---.
p|atit Úhrady za úkony druŽstva prováděné z pooňefu 

'nebo 
ve prospěch

jednotlivého člena druŽstva ve uýši určené č|enskou schůzí; ------------.-
chránit druŽstevní majetek, dodrŽovat domovní řád, provozní íád nebytouých
prostorů, předpisy o poŽární ochraně a řádně uŽívat a udrŽovat byt (nébvtów
prostor), jakož i spo|ečné prostory azařízení domu a řádně uŽívat plnění spojená
s uŽíváním bytu (nebytového prostoru);
Pievzít byt (nebytor'ný prostor) na zák|adě sm|ouvy o nájmu druŽstevního bytu
(druŽstevního nebytového prostoru), ktený je způsobiiý k uŽívání Ve Ihůtě
stanovené druŽstvem, nebo uhradit druŽstvu Újmu, která mu vznikne opožděným
převzetím bytu (nebytového prostoru); v nájemní sm|ouvě tze sjednat předání
bytu (nebytového prostoru) ve stavu nezpůsobilém pro řádné uŽivání, pokud si
nájemce s druŽstvem současně vymezí práva a povinnosti z toho p|ynoucí,
zejména uýši a způsob úhrady nák|adů na provedení úpravy;
při vzniku nájmu oznámit druŽstvu počet osob v bytě, jejich jména' příjmení
a data narození; změny těchto údajů, uzavření manŽe|ství nebo přechod ňa;mu
oznámit druŽstvu bez zbytečného odk|adu a neučiní-|i to ani do dvou měsiců óoe
dne, kdy změna nasta|a, má se zato' Že hrubě poruši| svoji povinnost; ------
jestliŽe ví předem o své d|ouhodobé nepřítomnosti v bytě (nebytovém prostoru)
spojené se s|oŽitou dosaŽite|ností své osoby, oznámit tuto skutečnost druŽstvu.
Současně je povinen označit osobu, která po tuto dobu zajistí moŽnost vstupu do
bytu (nebytového prostoru) v případě, kdy to bude nezbytně nutné; neučiní-|i tak,
je takovou osobou druŽstvo; dá|e je povinen neprod|eně oznamovat změnu
adresy pro doručování; ------

a)
b)

c)

d)

e)

s)

h)



Strana osmá.

i) umoŽnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím písemném

oznámení zjišťova|y technic.ký stav bytu (nebytového prostoru) a stav měřide|,
provádě|y ó,.uy, uo'zuu a insta|aci. technických zaíízení a jiné práce nutné

k řádnému 
.p,oío,u 

bytu (nebytového próstoru), popř. ostatních bytů

a nebytorných prostorů či domu jako celku; -_---.--
j) podílei sé na základě rozhodnutí členské schůze na úhradě ztráty druŽstva

maximálně Ve Vyši trojnásobku zák|adního členského vk|adu; uhrazovací
povinnost přitom ňesmí byt u|oŽena ve rryšším rozsahu , neŽ ko|ik činí skutečná
uýše ztráty druŽstva. Uhrazovací povinnošt lze uloŽit, pokud ztráta druŽstva by|a
,iistcn" ř.ádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou' která by|a projednána

členskou schůzí, a k úhradě ztráty by| přednostně pouŽit nerozdělený zisk

z minulých |et, nedě|itelný fond nebo.jináfondy, které |ze k úhradě ztráty pouŽít, a

rozhodnutí členské schů2e o uhrazovací povinnosti by|o přijato do jednoho roku.

ode dne skončení účetního období, v němŽ z|ráta hrazená uhrazovací povinností

vznikla;
k) hradit veškeré opravy v bytě (nebýovém prostoru) podle č|ánku 21 odst' 2), _----

|) přispívat pod|e srných moŽností k úspěšné činnosti druŽstva.

Čt.  to
ČIenský vk|ad .!. '

1) členský vkIad v druŽstvu je tvořen zák|adním č|enským vkladem pod|e odst. 2),

da|ším členským vk|adem pod|e odst. 3) a da|ším členským vkladem podle odst.

4). ---------
z1zánaaní č|enský vk|ad je pro všechny č|eny druŽstva stejný a činí 2.500'- Kč.-, 

cr"n.iuí v druŽstvu nevznikne přede dném sp|nění vkladové povinnosti

k zák|adnímu členskému vk|adu. Po dobu trvání č|enství nesmí č|enský vk|ad

člena v druŽstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu

3) Da|ší č|enský vklad předsiavuje vklad č|ena..do druŽstva na pořízení druŽstevního

býového domu a po,"'ťu přís|ušejícího k domu, nebo na financování

technickéhozhodnocení domu (dáte jen ,,pořizovací da|ší členský vk|ad..). Č|en

se tímto vkladem můŽe podílei také na pořízení nedruŽstevního bytu a k němu

přísIušejícího pozemku. ------
4) Uzavřeňí smlouvy o nájmu uvolněného druŽstevního bytu (druŽstevního

nebytového prostóru) lze vedle úhrady pořizovacího dalšího č|enského vkladu

podmínit sp|acením da|šího členského vriadu, jehoŽ {ši stanoví členská schůze

(dá|e jen ,,dod"t"čný další č|enský vklad.,). obdobně lze postupovat i při

povo|enÍ iozšíření štávajícího druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového

prostoru), pokud by se týk-alo společných prostorů v domě, pořízení druŽstevního

býu (druŽitevního-nebyiového.prostóru; iormou nástavby, přístavby či vestavby

v domě, nebo při přijetí nájemce nedruŽstevního bytu za č!e19 -druŽstva. PouŽitím

na pořízeni oruzsieúního bytového domu a k němu příslušejícího pozem!.Y n.9b9

na financování technického zhodnocení domu se dodatečný další členský vklad

stává pořizovacím da|ším č|enským vkladem pod|e odst. 3).
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5) Další člensktý vklad pod|e odst. 3) a 4) můŽe mít formu nepeněžitého vk|adu.
NepeněŽitý vk|ad ocení zna|ec ze seznamu zna|ců vedeného podle jiného
právního předpisu určený dohodou druŽstva a vk|adate|e, a to na nák|ad
vkladate|e' NepeněŽitý vk|ad schva|uje před jeho vloŽením č|enská schůze. ---_

6) Při úp|atném převodu druŽstevního býu (družstevního nebytového prostoru)
a přís|ušejícího pozemku do v|astnictví č|ena se další členský vk|ad započte
nabyvateli na Úhradu kupní ceny.

7) Da|ší č|enský vklad, kteým se č|en podí|el na pořízení nedruŽstevního bytu
a k němu přís|ušejícího pozemku, se členovi vrátí, je.|i tento bý přidělen do
nájmu č|enovi druŽstva, kteý uhradi| pořizovacÍda|ší č|enský vklad'

8) o převzetí povinnosti k da|šímu č|enskému vk|adu uzavře druŽstvo se členem
písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o uýši peněŽitého vk|adu nebo Údaje
o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněŽitého vk|adu, dá|e způsob a rnýši ocenění
nepeněŽitého vkladu, |hůtu pro sp|nění vk|adové povinnosti a podmínky pro
vypořádání da|šího č|enského vk|adu nebo jeho části za trvání č|enství. Sm|ouvu
o da|ším členském vk|adu, ani její změnu nebo zrušení jiŽ neschvaluje členská
schůze anijiný orgán druŽstva

9) V seznamu č|enů se kaŽdý da|ší členský vk|ad uvádí spo|u s údajem, ke kterému
bytu (nebytovému prostoru) vč. přís|ušejícího pozemku se vztahuje.

Čt. t t .:.
Seznam č|enů

DruŽstvo vede seznam suých č|enů. Spo|eční č|enové manŽe|é se V seznamu č|enů
uýs|ovně uvádějí jako spo|eční č|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 nájem manŽe|ů k druŽstevnímu býu. Do seznamu členů se zapisuje: _-
a) jméno a byd|iště, případně také jiná č|enem určená adresa pro doručování; ------
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu; --------
c) uýše členského vk|adu v č|enění na zák|adní č|enský vk|ad a da|ší členské vk|ady
- a rozsah splněnívk|adové povinnosti k č|enskému vk|adu.
Clen je povinen oznámit a do|oŽit druŽstvu kaŽdou změnu údajů evidovaných
V seznamu č|enů bez zbytečného odk|adu poté, kdy tato skutečnost nasta|a'
DruŽstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odk|adu
poté, co mu bude změna prokázána. DruŽstvo doručuje všechny písemnosti č|enovi
na adresu uvedenou V seznamu č|enů' pokud č|en neoznámí druŽstvu jinou
doručovací adresu.
Do seznamu č|enů má právo nah!ížet a Žádat bezp|atné vydání potvrzení o svém
č|enství a obsahu svého zápisu V seznamu č|enů každý (i býva|ý) č|en druŽstva.
Č|en je povinen uhradit druŽstvu odůvodněné náklady s tím spojené. --------
Předseda druŽstva je povinen umoŽnit nahlédnout do přís|ušné části seznamu
kaŽdému, kdo osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloŽí písemný
souh|as člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být Úředně ověřen.

1)

2)

3)

4)
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Čl. lz
Zánik členství

č|enství v družstvu zaniká:
a) písemnou dohodou uzavřenou mezi druŽstvem a členem druŽstva;
b) vystoupením člena; --------
c) vy|oučením č|ena;
d) převodem druŽstevního podí|u;
e) přechodem druŽstevního podílu;

návrhu,

b) právomocňě zastaven rnýkon rozhodnutí nebo exekuce postiŽením
podílu.

Čt '  tg
Dohoda

Dohodou o zániku č|enství mezi č|enem a druŽstvem uzavřenou v písemné formě
členství končí sjednaným dnem.
Dohodou zaniká denštví č|ena vdruŽstvu itehdy, pokud mu by|y základní č|enský
vk|ad i da|ší č|enský vklad započítány na úhradu kupní ceny druŽstevního bytu
(druŽstevního nebýbvého prostoru) nebo přís|ušejícího pozemku nebo pokud

základní i da|ší členský vk|ad zanik|y bezplatným převodem druŽstevního bytu
(druŽstevního nebytové.ho prostoru) áo v|astnictví č|ena podIe jiného právního
předpisu, neboť byly zdrojem jeho financování. ----_--

f) smrtí č|ena druŽstva;
g) prohlášením konkurzu na majetek č|ena druŽstva;
ň) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena;
i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované draŽbě v řízení o exekuci nebo

o rnýkonu roihodnutí, nebo nejsou-li č|enská práva a povinnosti převodite|né,
pravomocnym nařízením rnýŘonu rozhodnutí k postiŽení č|e.nských práv

á povinnostj nebo právní moóí exekučního příkazu k postiŽení č|enských práv

a povinností, k postiŽení druŽstevního podílu po up|ynutí |hůty uvedené ve uýzvě

ke splnění vymáhané povinnosti podle zv|áštního právního předpisu a, byl-|i v této

lhůté podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto

2)

3)

j) zánikem druŽstva bez právního nástupce. ----------

Zánikem č|enství, kteie uy|o spojeno s práverrť na uzavření smlouvy o nájmu

druŽstevního bytu nebo s právem nájmu k druŽstevnímu bytu, zaniká také toto
právo. Současn.ě také zaniká právo drúŽstva na sp|nění vk|adové povinnosti, avšak
pravo na úroky z prodlení tím není dotčeno. Ustanovení tohoto odstavce nep|atí při

)anixu člensfuí převodem nebo přechodem druŽstevního podí|u na jinou osobu' -----

č|enství v družstvu se obnovuje, jestliŽe by|:
a) zrušen konkurz na majetek č|ena; to neplatí, jest|iŽe byl konkurz zrušen po

sp|nění rozvrhového úsnesení nebo proto, Že majetek dluŽníka je zce|a

druŽstevního

1)

2)
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d .  tq
Vystoupení

1) člen může z družstva vystoupit. ótensiví zaniká up|ynutím uýpovědní doby dvou
měsíců; běh této |hůty začíná prvním dnem ka|endářního měsice nás|edujíciho po
doručení písemného oznámení č|ena o vystoupenídruŽstvu

2) oznámení o vystoupení můŽe člen odvo|at jen písemně a se souh|asem druŽstva. --

Čl' ts
Úmrtí č|ena

Zemře-|i č|en družstva, jeho č|enství zaniká.

Čt. to
Vyloučení

1) Předseda družstva může rozhodnout o vyloučení č|ena, jest|iŽe:
a) hrubě nebo opakovaně poruši| povinnosti vyp|ývající zpráva na uzavření sm|ouvy

o nájmu bytu nebo z nájmu druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového
prostoru);

b) přesta| sp|ňovat podmínky č|enstvív druŽstvu pod|e zákona nebo těchto stanov;
c) z jiných dů|eŽitých důvodů uvedených ve stanovách; ----__
d) by| pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na druŽstvu nebo na

osobě, která byd|í v domě, kde č|en uŽívá bý (nebytorný..prostor), anebo proti
cizímu majetku, kteý se v tomto domě nachází;

e) č|en druŽstva zavrŽeníhodným způsobem zasáh| do práv nebo oprávněných
zájmŮ druŽstva nebo jeho č|enů, závaŽným způsobem nebo opakovaně porusit
své č|enské povinnosti, nesp|niI vk|adovou povinnost k da|šímu č|enskému
vkladu, ke které se zaváza|, po dobu a|espoň jednoho roku neoznámi| změnu své
adresy evidované V seznamu č|enů a jeho skutečný pobyt se sta| pro druŽstvo
neznámý, zneuŽi| seznam členů, přesta| sp|ňovat podmínky pro č|enství, anebo
z jiných důleŽitých důvodů uvedených ve stanovách. ------

Před rozhodnutím o vy|oučení je druŽstvo povinno udě|it č|enovi písemnou
výstrahu. Vyloučit č|ena druŽstva bez udě|ení této rnýstrahy lze pouze v případě, Že
byl pravomocně odsouzen pro úmys|ný trestný čin spáchaný proti druŽstvu nebo
proti členovi druŽstva, nebo jest|iŽe porušení č|enských povinností nebo jiné dů|eŽité
důvodyuvedenévestanováchmě|ynásledky,kterénelzeodstranit .
Rozhodnutí o vyloučení se vyhotoví písemně. Proti rozhodnutí předsedy o vy|oučení
můŽe č|en podat odůvodněné námitky k členské schůzi, a to ve lhůtě třiceti dnů
ode dne doručení oznámenío vyloučení.
Rozhodnutí o vyloučení společných
z manŽe|ů' KaŽdý ze spo|ečných členů
I bez oh|edu na vů|i druhého z manŽe|ů.

5) Proti rozhodnutí č|enské schůze o zamítnutí námitek můŽe vylučovaný č|en podat ve
lhůtě tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na proh|ášení
rozhodnutí o vy|oučeni za nep|atné. Do doby up|ynutí |hůty pro podání návrhu
u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení druŽstvo nemůŽe
vůči tomuto členovi up|atnit Žádná práva p|ynoucí ze zánikujeho č|enství. --------------

2)

3)

4) členů se samostatně doručuje kaŽdému
má právo proti rozhodnutí vznést námitky
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6) Rozhodnutí předsedy o vy|oučení č|ena a rozhodnutí č|enské schůze o potvrzení
rozhodnutí o vy|oučení se vylučovanému členovi doruěí do v|astních rukou na
jeho adresu uvedenou V seznamu č|enÚ.
G|enství vy|učovaného č|ena zanikne marným up|ynutím |hůty pro podání námitek
nebo dnem, kdy vy|učovanému č|enovi by|o doručeno rozhodnutí členské schůze
o zamítnutí jeho námitek,

8) DruŽstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrušit. o zrušení rozhodnutí
o vy|oučení rozhoduje předseda. Se zrušením vy|oučení musí vy|oučený člen
vys|ovit písemný souh|as. Pokud neudě|ítento souh|as do jednoho měsíce ode dne,
kdy mu by|o rozhodnutí o zrušení vy|oučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení
vy|oučení se nepřih|íŽí' To nep|atí, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí
o vyloučení jiŽ dříve písemně požáda|' Předseda je oprávněn zrušit rozhodnutí
o vy|oučení v případech, V nichŽ probíhá Yízení o proh|ášení nep|atnosti vy|oučení
č|ena z druŽstva. Pokud by|o rozhodnutí o vy|oučení zrušeno' nebo bylo-|i
rozhodnuto č|enskou schůzí nebo soudem o tom, Že námitky č|ena proti rozhodnutí
o vy|oučeníjsou důvodné, č|enství č|ena v druŽstvu nezanik|o.

c l .17
Zánik členství přizániku družstva

členství zaniká zánikem družstva bez právního

Zánikem

nástupce dnem uýmazu
druŽstva z veřejného rejstříku.

Čt. ta
Zánik spo|ečného členství manžel ů

Spoleěné členství manže|ů v druŽstvu zaniká:
a) smrtíjednoho z manŽelů; _-
b) vypořádáním spo|ečného jmění manŽe|ů nebo marným uplynutím zákonné lhůty

pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku ---
c) rozhodnutím soudu'

Čl .  tg
Vypořádací podí|

č|enství vzniká býva|ému č|enovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací1)

2)
podí| '

Vypořádací podí| se určí d|e uýše sp|něného č|enského vk|adu ke dni zániku
ělenství. a to:
a) u nájemce druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového

zák|adnímu členskému vk|adu a da|šímu č|enskému vk|adu;
prostoru) se rovná
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b) u v|astníka (člena, jemuŽ družstvo převed|o družstevní byt nebo druŽstevní
nebýouý prostor do vlastnictví) se rovná:
ba) zák|adnímu č|enskému vk|adu, jest|iŽe zák|adní č|enský vk|ad neby| zdrojem

financování druŽstevního bytu (družstevního nebytového prostoru)
bezÚp|atně převedeného podle jiného právního předpisu, a dodatečnému
da|šímu č|enskému vk|adu:

bb) nu|e, pokud vznik| nulouý rozsah sp|něné vkladové povinnosti tohoto č|ena
v druŽstvu, protoŽe zák|adní č|enský vk|ad i pořizovací da|ší č|enský vk|ad
bezÚpIatným převodem druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového
prostoru) podle jiného právního předpisu zanik|y, neboť by|y zdrojem jeho
financování a č|en nemě| v druŽstvu dodatečný další č|enský vk|ad;

bc) zák|adnímu č|enskému vk|adu a dalšímu č|enskému vk|adu, jestl iŽe nebyly
nabyvate|i započítány na úhradu kupní ceny při úplatném převodu
druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového prostoru) nebo přís|ušejícího
pozemku;

bd) zák|adnímu č|enskému vk|adu, jestl iže další č|enský vk|ad byl započítán na
úhradu kupní ceny při Úp|atném převodu druŽstevního býu (druŽstevního
nebytového prostoru) nebo přís|ušejícího pozemku;

be) nu|e, pokud vznikl nu|ouý rozsah sp|něné vk|adové povinnosti tohoto č|ena
v druŽstvu, protoŽe zák|adní č|enský vk|ad I da|ší členský vk|ad by|y
započítány na úhradu kupní ceny při úplatném přev..g!u druŽstevního bytu
(druŽstevního nebytového prostoru) nebo přís|ušejícího pozemku. __-__---

Nárok na uýp|atu vypořádacího podílu vzniká up|ynutím tří měsíců od projednání
řádné účetní závěrky za rok, ve kterém č|enství zaniklo, není-|i dá|e stanoveno jinak.
Pokud to hospodářská situace dovo|uje, můŽe druŽstvo uspokojit tento nárok nebo
jeho část idříve. Pokud by| č|en z druŽstva vy|oučen, počítá se |hůta tří měsíců aŽ
ode dne marného up|ynutí |hůty pro podání návrhu na proh|ášení nep|atnosti
vyloučení nebo ode dne, vněmŽ nabylo právní moci rozhodnutí soudu' kteým by|o
řizení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vy|oučení skončeno. ---------
Vypořádací podí| je splatný up|ynutím tří měsíců ode dne vyk|izení druŽstevního
býu (druŽstevního nebytového prostoru), jehoŽ by| býva|ý č|en nájemcem, nebo
up|ynutím tří měsíců od projednání řádné Účetní závěrky za |ok, ve kterém č|enství
zanik|o, a to tím dnem, kteý nastane později
Kromě nároku na uýp|atu vypořádacího podí|u nemá býva|ý člen nebo jeho
dědicové z důvodu zániku č|enství nárok na jakouko|iv jinou část majetku druŽstva.
Při výplatě vypořádacího podí|u započte družstvo své splatné poh|edávky vůči
býva|ému č|enu.

Gást l l l
Nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru)

3)

4)

5)

6)
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Čt. zo
Vznik a zánik nájmu a obecná ustanovení

1) Nájem druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového prostoru) vzniká písemnou

sm|ouvou, kterou druŽstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do

uŽívání druŽstevní byt (druŽstěvni n.euytouý prostor). Není-li doba nájmu dohodnuta,

má se zato, Že sm|oůva o nájmu by|a uzavřena na dobu neurčitou.

2)Členov ivzn ikneprávonauzavřenínájemnísmlouvy:
a) na zák|adě uzavřené budoucí smtóuvy o nájmu druŽstevního bytu (druŽstevního

nebytového prostoru); -----------
b) přeúodem druŽstevního podí|u podle článku 7; ___---

c) přechodem druŽstevního podílu.
3) Ňajemni smtouva musí obsahovat alespoň označení býu (nebytového prostoru),
, 

jehb příslušenství a rnýši nájemného a úhrady za p|nění spojená s uŽíváním bytu

(nebytového pio.toiu),nebo způsob rnýpočtu;é1icrr vyše. Nájemní sm|ouva musí mít

písemnou formu.
4) Nájem druŽstevní bytu (druŽstevního nebytového prostoru) zaniká zánikem č|enství

v družstvu. V přípádě neplnění povinnoští nájemce lze dosáhnout zániku nájmu

vyloučením z druŽstva, ustanovéní občanského zákoníku o rnýpovědi nájmu pro

druŽstevní bý nelze pouŽít
5) Společný ná;em drúžstevního bytu můie. vzniknout jen mezi manŽe|y, a to tehdy,

jestliŽe je s bruŽstevním podíleň' kteÚ je součástí spo|ečného jmění manŽe|ů,

spojen nájem druŽstevního býu. ŤotéŽ.platí, je-|i s takorným druŽstevním podílem

spojeno právo na uzavření nájemní smloůvy. PÍeměna společného.členství manŽe|ů

na rnýlučné č|enstvíjen jednoho manŽe|a námá v|iv na trvání spo|ečného nájemního
práva. I pokud je pouze jeden z manŽe|ů rnýlučným členem d,ruŽstva, mají oba

manŽe|é společné'nájemní právo k druŽstevnímu bytu, které zaniká zánikem

členství manŽela-č|ena druŽstva. Zprávních jednání týkajících se společného nájmu

druŽstevního bytu jsou oba manzěle oprávněni společně a nerozdí|ně. Spo|ečný

nájem druŽstevního bytu manŽe|y zanikne .-_--. 
---

a) rozvodem manŽeIstvív případě, káy nevzniklo společné členství manŽelů v druŽstvu

b) dohodou (rozvedených) manŽe|ů
c) rozhodnutím soudu
d) smrtíjednoho z manŽelů
e) zánikem nájmu druŽstevního býu
Nevznik|o-|i spo|ečné členství manŽe|ů v druŽstvu, má po rozvodu manŽe|ství právo

uŽívat druŽstevniňvit"n ' manŽe|ů, kteý je č|enem druŽstva. Pokud manŽelům vzniklo

společné č|enství í druŽstvu, stává se po rozvodu manŽe|ství rný|uěným členem s

právem rnýlučně uŽívat druŽstevní uyt ten z.rozvedených manŽelů,.kteý by| určen jejich

dohodou nebo rozhodnutím soudu..ZemYe-|i manŽel á manŽe|é neby|i společnými elgn.y

druŽstva, stává se členem druŽstva a nájemcem druŽstevního bytu dědic, ktený zdědi|

druŽstevní podíl' Byli-li manŽelé společnými členy druŽstva, přechází po smrti manŽela

druŽstevní podíI ná pozůsta|ého 
.manŽáa, 

kteý se stává uýlučným členem druŽstva

a rný|učným nájemcem druŽstevního bytu.
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6) Pro změnu úpravy otázek souvisejících s nájemním poměrem k druŽstevnímu bytu
a jeho uŽíváním postačuje souhlas většiny č|enů družstva.

Čt, zl
Práva a povinnosti z nájmu

DruŽstvo je povinno zajistit nájemci druŽstevního býu p|ný a nerušený rnýkon jeho
práv spojených s uŽíváním bytu. -----

Veškeré opravy v bytě související s jeho uŽíváním včetně zařizovacích předmětů,
běŽnou údržbu bytu hradí nájemce (spo|eční nájemci), není-|i dá|e stanoveno

jinak. Nájemce nehradí opravy a uýměny elektrických, vodoinsta|ačních,
kana|izačních, p|ynouých a topných rozvodů (včetně topných tě|es), rozvodů
společné te|evizní antény, opraw a uýměny domácích te|efonů a rozvodů k nim,
opravy a ověřování bytouých měřičů vody a tepla, pokud se s druŽstvem nedohodne
j inak.
DruŽstvo můŽe z technických, estetických nebo jiných opodstatněných důvodů
stanovit odchy|ná pravid|a upravujícízpůsob provedení někteých oprav nebo běŽné
údrŽby bytu' __--
Nepostará-li se nájemce druŽstevního bytu o včasné provedení drobných oprav
a běŽnou ÚdrŽbu bytu, má druŽstvo právo učinit tak po předchozím upozornění
nájemce na jeho nák|ad samo a poŽadovat od něj náhradu' ;::----_---
Nájemce je povinen po předchozí písemné vyzvé umoŽnit druŽstvu nebo jím
pověřené osobě, aby za Úče|em kontro|y způsobu uŽívání bytu a k zajištění řádné
údrŽby býu, nebo vyŽadují-li to nezbýně úpravy, provoz a opravy ostatních bytů
nebo domu jako ce|ku, by| umoŽněn vstup do bytu a provedena kontro|a stavu býu,
nebo provedena insta|ace a ÚdrŽba zařízení pro měření a regu|aci tep|a, tep|é a
studené vody, jakoŽ i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umoŽnit
přístup k provedení udrŽovacích prací, rekonstrukcí a oprav rea|izovaných přímo
druŽstvem, a také umoŽnit přístup k da|ším technickým zařizením, pokud jsou
součástí bytu a patří druŽstvu' ------
Nájemce druŽstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odk|adu druŽstvu
potřebu těch oprav v bytě, které má nést druŽstvo, a umoŽnit jejich provedení, jinak
odpovídá za škodu, která nesp|něním této povinnosti druŽstvu vznik|a.
Nájemce druŽstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které
způsobi| v domě sám nebo ti, kdo s ním byd|í. Nestane-|i se tak, má druŽstvo právo
po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a poŽadovat od
něho náhradu. ------
Nájemce druŽstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou
změnu v bytě bez souh|asu druŽstva, a to ani na svůj nák|ad. V případě porušení
této povinnosti je druŽstvo oprávněno poŽadovat, aby nájemce provedené úpravy
a změny bez odkladu odstrani|

s)

4)

5)

6)

7)

8)
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9) V případě skončení nájmu nájemce odevzdá byt družstvu v den, kdy nájem končí.
Byt je odevzdán, obdrŽí-li druŽstvo klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu
avjeho uŽívání. Nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, vněmŽ jej převza|,
odstranit v bytě změny, které provedl bez souhlasu druŽstva, pokud nesdě|í
druŽstvo nájemci, Že odstranění změn neŽádá' lměny provedené se souh|asem
druŽstva odstraní nájemce, pokud si strany ujedna|y, Že při skončení nájmu
nájemce uvede byt do původního stavu. Zařizení a předměty upevněné na zdech,
pod|aze a stropu býu, které ne|ze odstranit bez nepřiměřeného sníŽení hodnoty
nebo poškození bytu nebo domu, přecházejí upevněním do vlastnictví druŽstva. ---_

10) Nájemce má právo chovat vbytě zvíře, nepůsobí-|i jeho chov druŽstvu nebo
ostatním nájemcům obtíŽe nepřiměřené poměrům v domě. Pokud vyvo|á chov
zvířete potřebu zrnýšených nák|adů na údrŽbu či úk|id spo|ečných částí domu,
nahradí nájemce tyto nák|ady druŽstvu. Nájemce je povinen bezodkladně zahájeni
chovu kaŽdého jednot|ivého zvířete druŽstvu oznámit.

11) Nájemce má právo v bytě podnikat, pokud tato činnost nepůsobí druŽstvu nebo
ostatním nájemcům obtíŽe nepřiměřené poměrům v domě' Pokud tato činnost
vyvo|á potřebu zuýšených nák|adů na údrŽbu či úklid spo|ečných částí domu,
nahradí nájemce tyto nák|ady druŽstvu. Nájemce je povinen zahájení podnikání
v bytě neprodleně druŽstvu oznámit.

12) o nájmu druŽstevních nebýouých
stanov o nájmu druŽstevního bytu

prostorů platí přiměřeně ustanovení těchto
a ustanovení občanského zákoníku o nájmu

prostoru slouŽícího k podnikání. -----------
13) Podnájem druŽstevního bytu nebo jeho části pod|éhá předchozímu písemnému

souhlašu druŽstva pouze tehdy, pokud nájemce v době podnájmu v bytě nebyd|í.
Porušení této povinnosti je důvodem pro vy|oučení z druŽstva. Podnájem |ze
nepovo|it jen z podstatných důvodů. Podnájemce nemá právo na bytovou náhradu.

1a) Výměna druŽstevního bytu s neč|enem druŽstva za nedruŽstevní bý pod|éhá
sóhvá|ení druŽstvem, ke kterému nedojde dříve, neŽ rnýměnu schválí pronajímate|
nedruŽstevního bytu a neŽ se nájemce nedruŽstevního bytu nestane č|enem
druŽstva. Při rnýměně druŽstevních bytů si nájemci - č|enové druŽstva vzájemně
převedou své druŽstevní podíly

15) Při zániku nájmu bytu nevzniká nárok na jakouko|iv bytovou náhradu a nájemce je
povinen byt vyklidit, nezanik|-|i nájem druŽstevního bytu jeho převodem do
v|astnictví č|ena. obnovení nájmu bytu anijeho automatický vznik uŽíváním v dobré
víře není moŽné.

16) DruŽstvu svědčí zadrŽovací právo k movitým věcem, které jsou v bytě nájemce -

d|uŽníka, a to k zajištění poh|edávky druŽstva za nájemcem. ---------

17) SlouěenÍ nebo rozdělení bytů (části bytu) je moŽné pouze s předchozím
písemným souhlasem druŽstva a za druŽstvem stanovených podmínek. Souhlas
druŽstvá nenahrazuje povolení stavebního úřadu dle jiných právních předpisů.

.18) otázky vztahující se k nájmu druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového prostoru)
těmito stanovami uýs|ovně neupravené se přiměřeně řídí přís|ušnými ustanoveními
občanského zákoníku, pokud to zákon rnýs|ovně nevy|učuje
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Čt. zz
Nájemné a úhrada za plnění spojená s uŽíváním druŽstevního bytu

(druŽstevního nebytového prostoru)

1) Nájemce druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového prostoru) je povinen p|atit
nájemné v poměrné Vyši nákladů a Wdajů za správu, provoz a technické
zhodnocení družstevního domu za stanovené období včetně tvorby d|ouhodobé
zá|ohy pod|e odstavce 3) a dá|e úhradu za p|nění spojená s uŽíváním druŽstevního
bytu (druŽstevního nebytového prostoru). _
Ce|kovou uiši nájemného a Úhrad za poskytovaná p|nění stanoví podle jiných
právních předpisů azásad schvá|ených č|enskou schůzí předseda druŽstva.
Součástí nájemného je také pravide|ný nebo jedn orázový příspěvek určený na
tvorbu dlouhodobé zá|ohy na opravy a dodatečné investice. Její r,nýši stanoví
předseda pod|e zásad schvá|ených členskou schůzí v sou|adu s předpok|ádanými
nák|ady na opravy a uýdaji na dodatečné investice v domě (modernizace
a rekonstrukce). Zůstatek d|ouhodobé zálohy na opravy' a dodatečné investice se
převádí do příštího roku a nevypořádává se s nájemcem družstevního bytu
(druŽstevního nebytového prostoru) ani pň ukončení nájmu.
Nájemné spo|u s Úhradou za poskytovaná plnění se platízá|ohově. a to měsíčně
nejpozději do dvacátého dne přís|ušného měsíce.
Vyúčtováni zálohy na nájemné za ka|endářní
nejpozději do konce dubna nás|edujícího roku.

2)

3)

4)

5) rok provedo.druŽstvo se č|enem
D|ouhodobá zá|oha tvořená podle

odst. 3) se do vyúčtování nezahrnuje.
6) Vyúčtování zá|oh na p|nění spojená s uŽíváním druŽstevního bytu (druŽstevního

nebytového prostoru) se provádí oddě|eně pro kaŽdý druh zá|ohy, a to nejpozději do
čtyř měsíců po uplynutí zúčtovacího období, nestanoví-|i j iný právní předpis jinak. ---

7) Přep|atek nebo nedop|atek z vyúčtování zá|oh pod|e odst' 5) a 6) je sp|atný
nejpozději do tří měsíců po vyúčtování, nestanoví-li j iný právní předpis jinak.
Přep|atek z nájemného pod|e odst' 5) můŽe být převeden do d|ouhodobé zálohy
pod|e odst. 3). Při uýp|atě přeplatku nájemného nebo úhrad za p|nění spojená
s uŽíváním bytu (nebytového prostoru) má druŽstvo právo započíst své splatné
poh|edávky vůči nájemci druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového prostoru). ---

8) Nezap|atí-li nájemce druŽstevního býu (druŽstevního nebytového prostoru) zá|ohu
na nájemné a zá|ohu na poskytovaná plnění ve lhůtě jejich sp|atnosti, je povinen
zap|atit druŽstvu úrokz prod|ení ve uýši 0,1o/o z d|užné částky denně.

9) Neoznačená platba nájemného nebo úhrady za poskytovaná p|nění se pouŽije
k Úhradě nejstarší poh|edávky druŽstva, kterou má z titulu nájmu tohoto
druŽstevního býu (druŽstevního nebytového prostoru).

čast lv
orgány družstva
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orgány druŽstva jsou: --- !]--'-1
a) č|enská schůze
b) představenstvo-------
c) předseda představenstva ----.--

Č|enská schůze

Čl. zl
Členská schůze je nejvyšším orgánem druŽstva. .----------

Do v'ý|učné působnosti č|enské schůze patří: -------..----------
a; rožhodovat o změně stanov, pokud nedochází k jejich změně na zák|adě jiné

1)
2)

právní skutečnosti; -----_-
b) vo|it a odvo|ávat představenstvo druŽstva a určovat případnou

rozhodovat o přeměně druŽstva; _------
rozhodovat o námitkách proti rozhodnutí představenstva

č|enů
c) schva|ovat sm|ouvu o uýkonu funkce;
d) projednávat a schva|ovat zprávy předsedy o činnosti druŽstva;
e) ioz.trooovat o základních koncepčních otázkách, schvalovat zásady hospodaření,

zásady pro stanovení rnýše aatsicn čbnských vkladů podle článku 10 odst.3),4),

schva|ovat řádnou, mimořádnou nebo konso|idovanou účetní závěrku

a mezitímní účetní závěrku a rozhodovat o rgzdě|ení a uŽití zisku, popř. způsobu

úhrady Aráty, rozhodovat o způsobu vypořádání rozdí|u z vyÚčtování zá|oh na

nájemné;
sc-hvalovat statuty fondů, rozhodovat o pouŽití nedělite|ného fondu;
rozhodovat o zménách rnýše zák|adního č|enského vk|adu,
pověřit jednoho člena n.ebo více členů druŽstva rnýkonem působnosti kontrolní

komise,

odměnu jeho

0
s)
h)

i)
i)

k)

n)

o)

či předsedy

představenstva
pověřit jednohočlena nebo více č|enů družstva rnýkonem působnosti kontro|ní

komise;
|) schvalovat zásady pro stanovení nájemného za', uŽivání druŽstevního bytu

(druŽstevního nebýtového prostoru) a úhrad za p|nění spojená s jejich uŽíváním
á p,o tvorbu a uziti dlouhodob e zilony na opravy a dodatečné investice pod|e

článku 40; --_---
m)stanovit rnýši úhrad za úkony druŽstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch

jednot|ivého člena druŽstva ;
rozhodovat ve věcech oprav prováděných nad rámec běŽného rozsahu' ve

věcech modernizace, rekonstrukce a podobných investičních akcí, včetně uýběru

dodavate|e a ve věcech půjček či úvěrů, které mají být poskytnuty družstvu; -.---

stanovovat \í.ýši uhrazovací povinnosti v případě ztráty druŽstva;
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rozhodovat o nýznamných majetkouých dispozicích;
rozhodovat o zrušení druŽstva s likvidací, volit a odvo|ávat likvidátora
a schvalovat jeho odměnu, schva|ovat zprávu |ikvidátora o naloŽení s |ikvidačním
zůstatkem

Č|enská schůze si můŽe vyhradit do své působnosti rozhodování i o da|ších
otázkách, které stanovy ani zákon do její působnosti nesvěřují, to nep|atí, jest|iŽe se
jedná o zá|eŽitosti svěřené tímto zákonem do působnosti předsedy druŽstva' ---------

Čl. zs
Jednání členské schůze svolává předseda pod|e potřeby nejméně však dvakrát
ročně. Předseda svo|á č|enskou schůzi vŽdy, je-|i to vdů|eŽitém zdjmu druŽstva.
Předseda svo|á členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že -----
a) ztráta druŽstva dosáhla rnýše zák|adního kapitá|u nebo to |ze s oh|edem na

všechny okoInosti předpok|ádat; -----_----
b) druŽstvo se dostalo do Úpadku nebo do hrozícího úpadkupod|e jiného právního

předpisu
a navrhne č|enské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.

Č|enská schůze musí být svo|ána,.pokud b to pozaoá a|espoň deset procent č|enů
druŽstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech h|asů.
Svolavate| č|enské schůze nejméně patnáct dnů přede..dnem konání č|enské
schůze uveřejní pozvánku na č|enskou schůzi na internetorných stránkách družstva
a současně ji zaš|e č|enům na adresu uvedenou V Seznamu členů. Uveřejněním
pozvánky se pozvánka povaŽuje za doručenou. Pozvánka musí být na internetouých
stránkách uveřejněna aŽdo okamŽiku konání č|enské schůze.
C|enská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech č|enů
majících většinu všech h|asů, nevyŽaduje-li zákon nebo stanovy účast č|enů
majících vyšší počet h|asů' Č|enská schůze se usnáší většinou h|asů přítomných
č|enů, nevyŽaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet h|asů. Souh|asu nadpo|oviční
většiny všech členů druŽstva je třeba v případě rozhodování podle článku 24 odst.
2) písm. a), b), h), i), j), l), n), o) p). Pokud č|enská schůze rozhoduje o schvá|ení
poskýnutí finanční asistence, o uhrazovací povinnosti č|ena, o zrušení druŽstva
s |ikvidací, o přeměně druŽstva nebo o vydání d|uhopisů, je č|enská schůze
schopna se usnášet, pokud jsou přítomny a|espoň dvě třetiny všech č|enů
a usnesenímusí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných č|enů'

Čl' z0
KaŽdý člen druŽstva má při h|asování na členské schůzijeden h|as. ------
Clen druŽstva můŽe písemně zmocnit j iného č|ena druŽstva nebo jinou osobu, aby
jej na schůzi zastupova|a. P|ná moc pro zastupování na č|enské schůzi musí být
písemná a musí z ní vyp|ývat, zda by|a udě|ena pro zastoupení na jedné nebo více
č|enských schůzí. Nikdo nesmí být na jednání č|enské schůze zmocněncem více
neŽ jedné třetiny všech č|enů druŽstva, jinak platí, Že nemá pro jednání na č|enské
schůzi udě|enu Žádnou p|nou moc. -------

p)
q)

3)

1)

4)

2)

3)

1)
2)



1)
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3) Na č|enské schůzi se hlasuje veřejně .Y99nylíT ruky, nerozhodne-li č|enská schůze
Ýl 

;ňř. ČĚ;;řJ ."r.'t,'" můŽé up,"uit i další otázky způsobu hlasování.

Čl. zl
KaŽdý člen druŽstva nebo likvidátor se mohou dovolávat nep|atnosti usnesenl

č|enské schůze p"oi" '.tánou"ni obcanského zákon.íku o. n"P]:Iosti členské

schůze spolku pro rozpor , p,,uňí'i předpisy nebo stanovami' Důvodem

neplatnosti usnesení etensre ..hů,e';;ll"Í ':'q"is dobými mraw. Právo dovolat

se neplatnosti rozhodnutí zaniká oo tri mésiců ode dne, kd.y se dozvěděl nebo mohl

dozvědět navrhovate| o usnesení členské ichůze, nejpozději však do jednoho roku

óá p,uáti rozhodnutí. --.--_--
Nebylo-|i právo poJt" odstavce 1) up|atněno. vzákonné lhůtě, případně nebylo-|i

návrhu na vyslovení neplatnosti vyhŇěno, ne|ze p1atnost usnesení členské schůze

jiŽ přezkoumávat.

Za|ezltosl| '  K[e|e l lEuyly LalaLg|| l  
t  jen,- pokud jsou přítomni

schůze, |ze na nanráohi členské schůzi rozhodnou

a projeví souhlas všichni členové druŽstva.

Čt. zg
1) o členské schůzi poňzuje ten, kdo ji svolal, .o 

jejím průběhu-zápis do patnácti dnů

ode dne konání čienské scnůze. 
-žápis 

podefise tén, kdo členskou schůzi svo|al'

a pokud jej sepsa|a jiná osob.a, p"k Fj booebise-i ona. KaŽdý člen má právo na

vydání kopie zápisu, ato zaur.,'"áu LáÉlně vynaloŽených nák|adů spojených s jejím

porízenímdruŽstvu.Zápismusízejménaobsahovat:..----
ái áatum a misto xonání schůze a její program ---------

b) přijatá usnesení;
óí wlr"orv hlasování;
ái námitrýčlenů

2) Přílohu zápisu ivoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které
_, 

byly předloŽeny k projednávaným bodům.

3) Schvá|ené ušn"""ňi členské schůze družstvo zveřejní na informačnÍ desce

druŽstva a způsobem pro oruzstvo ouvyklým d'o sedmi 
-dnů 

ode dne jeho přijetí'

kdyŽ informační deska '" 
-)ři.iupnui" 

členům druŽstva prostřednictvím

internetorných stránek d ruŽstva.

Čt. zg
1) Není.li členská schůze usnášeníschopná, svolá ten, kdo svolal původně svo|anou

členskou schůzi, je-li to stále potiebné' bez zbytečného odk|adu náhradní

ě|enskou schůzi se stejným programem, . lo. stejňým způsobem jako původně

svolanou členskou schůzíasamostatnou pozvánkou.

2) Náhradní etensrá schůze je 
""rlápn" 

se usna.se*P":,ohled-u na Počet přítomných.

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



-
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Čl. go
1) Předseda druŽstva můŽe rozhodnout, Že se rozhodnutí členské schůze uskuteční

per rollam
2) V případě rozhodování per ro||am zaš|e předseda družstva nebo osoba oprávněná

ke svo|áníč|enské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí' -----------
3) Návrh rozhodnutí obsahuje: ------------

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění; -_
b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručenínávrhu č|enovi

druŽstva:
c) podk|ady potřebné pro přijetí rozhodnutí;
d) da|ší Údaje, určí-|itak stanovy
Nedoručí-|i č|en ve |hůtě pod|e odst. 3) písm. b) předsedovi druŽstva písemný
souh|as s návrhem usnesení, platí, Že s návrhem nesouh|así. ---------.-
VyŽaduje-|i zákon, aby rozhodnutí č|enské schůze by|o osvědčeno veřejnou |istinou,
musí vyjádření č|ena mít formu veřejné |istiny, ve které se uvede i o-bsah návrhu
rozhodnutí č|enské schůze, kterého se vyjádřenítýká.

Představenstvo je

Představenstvo

Čt '  gt
statutárním orgánem druŽstva. Je v.Qleno č|enskou schůzí

druŽstva.
Představenstvo je oprávněno jednat za druŽstvo navenek ve všech věcech' Za
představenstvo jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění
místopředseda nebo jiný č|en představenstva V pořadí stanoveném
představenstvem.

3) Právníjednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje
za druŽstvo předseda (popř.místopředseda) a da|ší člen představenstvá.
Podepisuje-|i předseda spo|u s místopředsedou, je podpis místopředsedy
povaŽován za podpis da|šího č|ena představenstva. Představenstvo můŽe ná
zák|adě písemné p|né moci pověřit zastupováním druŽstva ij iné fyzické či právnické
osoby.

ct. 32
Představenstvo má tři č|eny a můŽe mít i dva náhradníky' Náhradníci nastupují na
uvolněné místo č|ena představenstva pod|e pořadí určeného přijejich volbě. póraoi
je vyjádřeno čís|em náhradnÍka. -----------
Funkce č|ena představenstva zaniká vo|bou nového č|ena
z rozhodnutí č|enské schůze p|yne něco jiného. ----------
Člen představenstva můŽe oýt etensrou schůzí odvolán

představenstva, |edaŽe

funkčního období.
i před up|ynutím jeho

4)

5)

1)

2)

b)

c)

a)

d) C|en představenstva můŽe z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která
je pro družstvo nevhodná. Výkon jeho funkce končí up|ynutím jednoho měsíce od
doručení oznámení o odstoupení představenstvu, nesóhvá|í-|i představenstvo na
jeho Žádost jiný okamŽik zániku funkce.



e)
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členem představenstva může být zvo|en pouze č|en druŽstva starší osmnácti |et,
kteý sp|ňuje podmínky pro rnýkon funkce pod|e jiných právních předpisů, tj. zejména
je svéprávný a dá|e je ve smys|u zákona o Živnostenském podnikání bezúhonný
a nenasta|a u něj skutečnost, jeŽ je překáŽkou provozování Živnosti.
Funkční období člena představenstva činí pět |et a můŽe být vo|en do funkce
opětovně na da|ší funkční období' Č|en představenstva můŽe z funkce odstoupit,
nesmí tak však učinit v době, kdy je to pro druŽstvo nevhodné' Své odstoupení
oznámí písemným prohlášením představensfuu, které přednese na č|enské schůzi.
Jeho funkce pak zaniká up|ynutím jednoho měsíce od konání této členské schůze,
není-|i na Žádost odstupujícího č|ena schvá|en jiný okamŽik zániku funkce.
V případě smrti č|ena představenstva, odstoupení z funkce, odvo|ání nebo jiného
ukončení jeho funkce zvolí nejb|iŽší členská schůze nového č|ena představenstva,
pokud není zvo|ených náhradníků, kteří by nastoupi|i na uvo|něné místo pod|e
stanoveného pořadí'
Představenstvo, jeho počet č|enů nek|es| pod po|ovinu, můŽe jmenovat náhradního
člena představenstva do příští č|enské schůze, pokud není zvo|ených náhradníků,
kteří nenastoupi|i na uvo|něné místo pod|e stanoveného pořadí.
Představenstvo vo|í ze srných č|enů předsedu družstva (představenstva),
popřípadě i místopředsedu.
Schůzi představenstva svo|ává předseda, popř.pověřený č|en představenstva.
Představenstvo se schází podle potřeby.

s)

h)

i)

i)

1)

2)

I
I

3)

Předseda družstva (představenstva)

Čt. gg
Předsedou druŽstva může být zvolen pouze č|en druŽstva starší osmnácti let, kteý
sp|ňujepodmínkyprornýkonfunkcepod|e j inýchprávníchpředp isů.
Předsedou druŽstva můŽe být pouze fyzická osoba, která svéprávná, je bezúhonná
ve smys|u zákona o Živnostenském podnikání a u níŽ nenasta|a skutečnost, jeŽ je
překáŽkou provozován í Živnosti pod|e zákona o živnostenském podnikání.
Funkční období předsedy druŽstva činí pět |et; předseda druŽstva můŽe být volen
opětovně na další funkční období. Předseda druŽstva můŽe z funkce odstoupit.
Nesmítak učinit v době, kdy je to pro druŽstvo neuýhodné. Své odstoupení oznámí
představenstvu a jeho funkce zanikne uplynutím jednoho měsíce od tohoto
oznámení

4) Předsedovi přís|uší:
a) organizovat a řídit jednánía práci představenstva -------
b) rozhodovat o bytouých otázkách v rozsahu určeném stanovami
Předseda druŽstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře,
s nezbytnou |oajalitou i s potřebnými zna|ostmi a peč|ivostí a zachovávat mlčen|ivost
o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichŽ prozrazení třetím osobám by
moh|o druŽstvu způsobit škodu, dodrŽovat právní předpisy, stanovy a usnesení
č|enské schůze druŽstva, pokud nejsou V rozporu s p|atnou právní úpravou



I
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5) Pro předsedu druŽstva platí zákaz konkurence' Nesmí tedy být podnikate|em ani
č|enem statutárního nebo dozorčího orgánu právnickýc-h ósob se shodným
předmětem činnosti, nebo osoby v obdobném postavení, |edaŽe se jedná o koncern,
spo|ečenství vlastníků jednotek nebo druŽstvo, jehoŽ č|eny jsou použe jiná druŽstva'

Čt. s+
1) V rámci organizování práce představenstva předseda druŽstva: ---------

a) svo|ává a řídí schůze představenstva a navrhuje program jeho jednání -.---------
b) organizuje přípravu schůzí představenstva a rozhoduje o přizvání da|ších

účastníků jednání
c)jedná jménem představenstva navenek ve všech věcech druŽstva
d) podepisuje s da|ším č|enem představenstva právní jednání,

předepsána písemná forma
pro které je

2)Y rámci rozhodování o bytouých otázkách předseda druŽstva spo|u s da|ším č|enem
představenstva uzavírá po souh|asu představenstva:
a) budoucísm|ouvu o nájmu druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového prostoru)
b) sm|ouvu o nájmu druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového prostoru) .---.--------
c) dohodu o zániku nájmu druŽstevního bytu

3) Předseda druŽstva dá|e se souh|asem představenstva: -------
a) rozhoduje o rozsahu přís|ušenství druŽstevního bytu (druŽstevního nebytového

prostoru)
b)dávásouh laskesm|ouvěopodná jmubytu(část iov tu l - - - - - - - -
c) udě|uje souhlas k dočasnému pouŽití bytu nebo jeho části pro jiné účely neŽ

k byd|ení
d) udě|uje souh|as k zastavení druŽstevního podí|u
e) rozhoduje o vy|oučení č|ena druŽstva

4) Předseda druŽstva zajišťuje řádné vedení účetnictví, předk|ádá č|enské schůzi ke
schvá|ení účetní závěrku a návrh na rozdě|enízisku nebo Úhrady ztráty

čast v
Hospodaření družstva

Čt. ss
Zák|adní kapitál

Zák|adni kapitál tvořísouhrn zák|adních a da|ších členských vkladů
C|enská schůze můŽe rozhodnout o zrnýšení nebo sníŽení zák|adního členského
vk|adu pod|e zákona'_-
Zák|adní kapitál se eviduje pod|e jednot|irných č|enů.

ct. 36
Nedělite|ný fond (fond ze zisku)

Nedělitelný fond se tvoří ze zisku'
Fond se pouŽívá k Úhradě ztráty druŽstva a k převodu do fondu druŽstevní rnýstavby
při financovánítechnického zhodnocenídomu nebo pořízení pozemku přís|ušejícíhó

1)
2)

3)

1)
2)

k domu.



Fond pořizovacích dalších č|enských vk|adů

1) Fond, ktený je součástl základního'áňiál;, se.wořípořizovacími da|šími členskými

vklady pod|e eiáňxu 10 odst' 3),;;J".JJ. zdrojů.z'dlouhodobé zá|ohy na opraw

a dodatečné investice, jsou-li tňo 
.zoroie 

p9tr]ty l." financováni technického

zhodnocení domu nebo k po,i,"n'i.ř";".i;"přĚi,.1iéii.ir'" k.domu anebo převodem

zdrojů z fondu Jodateeny.i..' et.n'xých vk|adů po9f čl. 39 odst' 2.

2) Fond 
"" 

pouziua na finánco"aní.wJ"le' sóoiánycn s pořízením družstevního domu

a pozemku příslušejícího k-domu,n",bo na fiňancování technického zhodnocení

domu. Fond se pouŽije k úhradě z|yáry.druŽstva vznik|é převodem druŽstevního

bytu (druŽ,t"uniy'á nebytového prostoru) a souvsející!-o bozg1ry_ do vlastnictví

člena podle jiného právního Př"óiJ' Ěól; ;" dále,sniŽujé při úplatném převodu

druŽstevního bytu (druŽstevninoli"uýtwého pros1oru) a sóuvisejícího pozemku do

vlastnictví člena pod|e zv|áštníhJlňoňi.u,' je-Ii pórizo*vací d1lŤ1.členský vklad

započítán nabyvateli n3. unraoir 
'{'l.::^::nl'^1^f,l. 

j;i:o'Íl:"nT J':xTť:
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Čt. gz

á?#;:il'J"iílí."i|,.jil."i.'ňJ" n"ňvtóvého prostoň; pod|e jiného právního

F:""Ť.:: ;ňG il;É;;'..ď.n epni, a podle bytů (nebytorných prostorů) vč.

pristusejicího pozemku, ke kteým se vztahuje.3)

1)

2)

1)

2)

Čt. sa .:..
Fond druŽstevní výstavby (kapitá|ový fond)

Fond druŽstevní rr.ýstavby se tvoří ' 
.pii.óc:'rů 

pravnických nebo fyzických osob

poskýnutých na pořízení druŽsteuniňo áo'u, které n.e;sou členskými vklady,

a převodem zoroj[ inóocrit"rneno,..iánJu ňáor" článku 36 odst. 2) nebo

z d|ouhodobé zálohy na opravy a dodatecné investice podle článku 40 odst. 2\' __--

Fond se pouzivá, ná iinantováni-iňu"'tieni"r..' rnýdajů spojených :!::iT::
druŽstevního domu a pozemku přís|ušejícÍho k d'omu nebo na financovant

technického zhodnocení,domu. rofij-." šnizuj" při převodu druŽstevního bytu

(druŽstevního n"oviJuJr,o órá,to,ui.io-uň.inióiuí' čléna podle jiného právního

předpisu.

Čt. gg

Fond dodatečných dalších ě|enských vk|adů

Fond, kteÚ je ,ouea,ti základníňo rňiiái', 
"L 

wori-aodatečnými dalšími členskými

"ňáy 
po.Íé čl. 10 odst.4)' _-__--:

Fond se pouzivá n. 
,financování 

rnýdajů spojených s pořízením pozemku

příslušejícího k ooňu náoo technického iňoáno..ní oó'u při současném převodu

zdrojů do fondu pořizovací"r' o.rjř.ř !i"n'ry.1 vk1adů a dá|e k Úhradě ztráty

druŽstva. Fond se sniŽuje pri pouiiti j"il 'á,bjt na úhradu ztráty a při převodu

druŽstevního bytu (druŽstevnir',o n"ňvióve1-9 ,iostoru) 
do vlastnictví člena podle

jiného právního pi"ůpiš', ie-li dodatáií'řoáisi člensxý vklad nabyvateli započítán na

úhradu kupní ceny.
Éá.o ," euidu!" pod|e jednotlirr.ých č|enů.3)



2)
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Čl. +o
Dlouhodobá zá|oha na opravy a dodatečné investice

1) Zá|oha se tvoří pravide|nými i mimořádnými příspěvky z nájemného a převodem
podí|ů č|enů na zisku pod|e č|. 41 odst. 1. -----------------------
Zá|oha se pouŽívá na financování oprav, ÚdrŽby, příp. da|ších provozních nák|adů
a dá|e na financováni Wdajů spojených s pořízeňím pozemku piisluse;ícího k domu
nebo financování technického zhodnoceni domu při současném převódu zdrojů do
fondu pořizovacích dalších č|enských vk|adů nebo do fondu druŽstevní r.nýstávby,
není-|i se č|enem uzavřena smlouva o da|ším č|enském vk|adu'
!9ů9ou tvorby a pouŽití zá|ohy podrobně upravují směrnice druŽstva'
Zá|ohu nebo její část |ze v odůvodněných případech nájemci vrátit, rozhodne-|i tak
č|enská schůze.

Čt. +t

Zisk se převede oo nll!,oit5láil:uil"n,oŤ*ž,3*"".!l1"iÍiJu,., mezi č|eny, |edaŽe je
jejich podí| na zisku převeden do d|ouhodobé zá|ohy na opravy a dodatečné
investice a pouŽit pod|e č|. 40. V takovém případě se poáíl členů n" ' i.ku určí pod|e
stejneho kritéria, pod|e kterého se podí|ejí na tvorbě této zá|ohy z nájemného. ------
Ztráta se uhradí znerozděleného zisku ž minu|ých let, z fondu dodaiečných da|ších
č|enských vkladů nebo z nedě|ite|ného fondu. -----.--------
Ztrátu lze uhradit rozvrŽením na č|eny, a to ve stejné fisi n" kaŽdého č|ena;
uhrazovací povinnost podle č|. 9 odsi. 2) písm. j) íze ďónům u|oŽit teprve po
vyčerpání zdrojů uvedených v odst. 2). ------------------------

čast vl
Zrušení a likvidace

Čl. +z

3)
4)

1)

2)

3)

DruŽstvo se zrušuje právním jednáním,
z da|ších důvodů stanovených zákonem. --

rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo

1)
2)
3)

4)
5)

ct .43
o dobrovo|ném zrušení druŽstva rozhoduje č|enská schůze'
Toto rozhodnutí č|enské schůze musí být osvědčeno veřejnou |istinou.
Po zrušení druŽstva se vyŽaduje likvid-ace, |edaŽe ce|é leho jmění nabývá právní
nástupce.
Rozhodne-|i č|enská schůze o zrušenídruŽstva s |ikvidací, ustanoví |ikvidátora
Zrušuje-|i se druŽstvo při přeměně, zrušuje se bez |ikvidace dnem účinnostipřeměny. Přeměnou se rozumí fÚze, rozdělení a změna právní formy. Podrobnosti
upravuje jiný právní předpis.
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Čl. +l
1) Soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, nebo ibez návrhu zruší družstvo

a nařídíjeho |ikvidaci, pokud
1)vyvíjí nezákonnou binno.t vtakové míře, Že to závažným způsobem naruŠuje

veřejný pořádek;
z) nesótňuje nadá|e předpok|ady vyŽadované pro vznik druŽstva zákonem;

3j nemá déb neŽ dva roky statutární orgán schopný usnášet se; ---_*-

4) není schopno po dobu de|ší neŽ jedein rok vykoňávat svou činnost a plnit tak svůj

úče|; .------
5) nemůŽe vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezičleny;

6i porušuje žávaŽným způsobem ustanovení obecné závazného právního předpisu

o hospodařeníse svym majetkem;
7) provo)uje činnost, kierá je v rozporu s jiným právním předpisem,zejména jde-li

potřeb č|enů

2)

o takovou činnost, která můŽe ohrozit uspokojování bytouých
druŽstva.

V případě, Že soud rozhodl o zrušení právnické osoby, jmenuje likvidátora

Čt. +s
Dnem, kdy je zrušeno, vstupuje druŽstvo do |ikvidace. -----.---

Při likvidaci druŽstva se postupuje podle zákona a jiných právních předpisů.

Čl .46  
. , .

Dokud nejsou uspokojena práva věřite|ů, kteří včas přih|ási|i své pohledávky, neIze

podíl n" Íiruid"ěním zůstatku ani ve formě zálohy vyplácet, ani ho jinak použít. ---

konečnou zprávu o průběhu likvidace' návrh na pouŽití |ikvidačního zůstatku

a Účetní závěrku, t<tere je povinen zpracovat, před|oŽí |ikvidátor ke schválení

č|enské schůzi.
Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven sp|něné vk|adové povinnosti

k č|enskému vk|adu. Podí| na |ikvidačním zůstatku se vyplácí v penězích

Nelze-|i práva všech č|enů uspokojit zce|a, uspokojí se oom.erng. Pokud po

uspokojení práv všech členů onteoňc podílu na likvidačním zůstatku zůstanou

nerozdé|eny ještě nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi č|eny

a)
b)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

rovným dílem.

Část vll
Společná a závěrečná ustanovenÍ

Čl' ll
Rozhodnutí týkající se jednot|iuých členů druŽstva jim musí být doručeno nebo

oznameno
Má se za to, Že doš|á zási|ka odeslaná s vyuŽitím provozovate|e poštovních s|uŽeb

doš|a k adresátovi třetí pracovní den po odeslání' by|a-|i však odes|ána na adresu

v jiném státu' pak patnáctý den po odes|ání. -----

D-oručení do v|astních rukou se vyŽaduje v případech stanovenýchzákonem. těmito3)
stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. ----.---:---.-



Tyto stanovy byly schvá|eny
změny dosavadních stanov ze
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Vaněk R. v.r .

Notářka:

JUDr. Jasněna Škuba|ová v.r.

Čt. +a
Spo|ečná ustanovení

usnesením členské schůze druŽstva dne 24'6.2014 jako
dne 10.9 .2003.

ilr.

Na zák|adě shora uvedených zjištění proh|ašuji, Že předmětné rozhodnutí č|enskéschůze, kteným by|y schvá|eny Stanovy druÍsfua,.by|o č|enskou schůzí přijatoa jeho způsob přijetí a obsah js-ou v soutadu se zákonem a Stanovami družstva. ---
--- o shora uvedeném rozhodnutí č|enské schůze býového BYT9VÉ DRUŽSTV9MĚLNÍK střed 2572-2573, se síd|em Mě|ník, slor,sto střed 2573, PsČ 276 01,identifikační čís|o 29?11190, by| sepsán.tento nbtaoxy zápis a předsedajícím č|enskéschůze Robertem Vaňkem po přeetení schvá|en 

" 
páá",p.an. ----------

L . 5 .

JUDr.  Jasněna Škubalová
1

ruorÁŘxn v Mě|níku



Pří|oha č. 1 - NZ 8212014

I9l'!9.wlis.obchodníhoreistříkue|ektronickypodepsa| ,,MĚsTsKÝsoUDVPRAZE[tČ00215660l. 
dne24'6'2074vL5:L4:74'EPVid:0CggkpirMp2gAq,xb5ZFAg

Datum zápisu:

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze
oddíl Dr. vloŽka 4985

14. l istopadu 2000

Spisová značka: Dr 4985 Vedená u Městského soudu v Praze
obchodní Íirma: BYToVÉ DRUŽSTVo M LNÍK střed 2572.2573
SídIo: Mělník, Síd|iště střed 2573. PSČ 276 oL
ldentifikační čís|o: 262 L1' Lgo
Právní forma: DruŽstvo

Předmět činnosti:

Statutárníorgán: předsedapředstavenstva:
ROBERT VANĚK, dat. nar. ].8. května 1.964
Síd|' Střed 2573|4,276 01' Mě|ník
den vzniku funkce: 1.7' června 2013
den vzniku č|enství: ].7. června 201-3
čIen představenstva| .,.
VLADIMÍR ŠULC, dat. nar. 7. března 195.9
PraŽská 26L5,276 01. Mělník
den vzniku č|enství: 17. června 2013
č|en představenstva:
DANlELA pŘtgvtovÁ,
Síd|. Střed 257314,276
den vzniku č|enství: 17.

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování
jiných neŽ zák|adních sluŽeb zajišt'ující řádný provoz
nemovitostí, bytů a nebytoých prostor (v sou|adu s ustanovením
9 4 Živnostenského zákona)

dat. nar. 24. prosince 1-968
01- Mě|ník
června 201.3

Způsob jednání: Jménem druŽstva jedná předseda představenstva, místopředseda
nebo pověřený č|en představenstva, práVní úkony představenswa,
pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda
(místopředseda) a da|ší č|en představenstva a to tak, Že k
Vytištěnému, nebo napsanému obchodnímu jménu druŽstva připojí
svůj podpis'

Základní čIenský
vklad:

2 500,- Kč

Zapisovaný
základní kapitál: 57 500.- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuie

Městský soud v Praze

1,tL
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obchodní rejstřík - výpisy. platných

ověřuji pod pořadovým číslem V t39l20,l'4'
převeáením výstupu z informačního systému

podoby do podoby listinné, skládající Se z

s obsahem výstupu z informačního systému

podobě.

ověřující osoba: Zahrádková Štěpánka

V Mělníku dne 24.06.20,l,4

Podpis . . . . . . . . , -#1,-: .1. . . . . . . . . . . .' 
- .' í.. . ', ,.': il l. ..

' ' t  
t \]. ...' '. .".... 
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že tato
veřejné
1 listů,
veřejné

listina, která vznikla
Správy z elektronické
se doslovně shoduje

správy v elektronické

,  
" l

t . :
I

l ť.'
\ . :
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BYTovE DRUŽsTvo MĚLxÍx střed 2572-2573

PozVÁNKA

na členskou schůzi BYTovÉHo DRUŽSTVA rvrĚrNÍK střed 2572-
2s73,

která se koná dne 24.6.2a14
od 18,30 hodin v kočárkárně domu č.p.2572

Program schůze:

1) zahájení

2) kontrola účasti č|enů BD MĚLNÍK střed 2572.2573na členské schůzi., 
l."x'ů:."1T::Jj3#J,-.í?u'ť;,1.n?u"ých v souladu s novýmí.frrávními předpisy za účasti

4\ růnné

5) závěr

UCAST NUTNÁ!

V Mělníku dne 4,6.2014
: _ : - v  :  '  :  . .  r  j  . - ; .
M**.ťlr. *; .*,: i.,*',*'."í'5Č .;7i'. , ..... .i''ll.,o'

Robert Vaněk /A, " 
( 
'

// C.L:L'LL-t-
předseda u

PříIoha: stanovy BD (stanovy druŽstva jsou dále k dispozici na vývěsce domu č.p,2572 a č.p.2573 a na webových stránkách www'bds ttedisls.bý.druzstvo.info)
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SEZNAM čmNŮ
BvTovÉHo DRUŽSTVA MĚLNÍK střea 2572-2573se sídlem v MělnÍku, SÍdliště střed

2573,PsČ 276 01, Ič 26211190

Vchod 2572
byt č. 1) MaštalířováJana

2) SogelováYáclava

3) Smrčenský Stanislav - SmrčenskáYěra

4) Salaková Květuše

5) Katičová Jana

6) Šulc Vladimír

7) Šríra Pavel _ Šrírova Michaela

8) Jurisová Stanislava

9) Pečená Jaroslava

l0) Kocourková Jindra

l1) Vlč Eduard _ Vlčová Blanka

Vchod 2573
byt č. 1) Poslušná Irena

2) Přibylová Daniela

3) Patera Radek

4) Vaněk Robert

5) Iftajníková Květoslava

6) Zajíěek Jaromír

7) Fuksa oldřich

8) Šara Pavel - Šrírová Michaela

9) Větrovcová Ivana

10) Sudek Vladimír _ Sudková Drahuše

11) Hatan Jiří

, . Í : . " . - . .  
. r , , j . " .':::1iT 'ri.c 2i7r]1i;

. .  
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ověřuji, Že tento stejnopis notářského .."P].^u^ vcetně pří|oh číslo 1 až 3, vyhotovený dnetřicátého června rok-u dva ti.i"" Jti.act iso.ó.zói;i'.9 .r,"o,É d*il.ě s notářským
í3!liiil;JÍŤ:a#:fi:::]1 1-:.i : sepsaným ténóz one póo;;' ŇZ. 82t2O14 níže
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