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STE,INOPIS

N 506/201'1
NZ 152./241.4

NOTARSKY ZAPIS
sepsanýjnéncm JUDr' Josefa Kanuloka. notáie se sidlenr v ostravč' dne sedn]náctého čer\'na
roku dva tisíce čtrnáct (17'6'2014) jeho Zástupcem ustanoveným podle $ 24 notářského řádu
Mgr. Andrcou ZdraŽilovou Kutčjovou, kánce]ář na adresc ostava. lv1olavská ostrava,
Mi1íčova 1ó70/12, na místě sa]11ém na adrese ostrava' výško\'ice' Výškovická 508/l78. -*-_

--- Na Žádost svo1ate1ů č1enské schůze byového družstva s obchodní tjnnou Bytovó
dřužstvo výškovická 178' se síd]em ostrava. Výškovice' Výškovická 508/l78, PSČ 700 ]0'
IČ 268 'l8 368, jehoŽ existence mi by]a prokázána výpisem z veřeiného ťe'střiku, a to
obchodníbo rcjstříku vedenóho Krajským soudem v ostťavč, oddí1 Dr, vložka 1818 ze dne
1ó'6'2014' jsem se doslavi]a ía místo sané. a poiídilajsem tento notriřský zápis o prár nrnl
:edrjrrr. ol-,ah-jtL r r'ze rredene:

ROZHODNI]TI
členské schůze družstva

Bytové družstvo Výškovická 178

--- Před zahájenim jednání členské schůze družstvajsem Zjisti1a: ------------------------------

. Existenci z qlpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu v ostravě oddíl Dr, vložka
čís]o 1818 a ploh]ášení předsedy představenstva družstva o tom' že Ítdaje ve r,]p]su
z obchodního rcjstřiku.isou úplné a pravdir'é a zachycuji pravdivý pIávní sta\' drústva ke
on, Lon_rri L<to tlen.ké s(hůZe -----..- ---

. Působnost čLerrské schůze rozhodoval o věcech, ktelé byly na pořadu jejího jednání je
dána ustano\'ením $ 239 obch. zák' a článkem 25, části čtvÍé stanov družstva a by]a
ověřena na základě platných stanov společnosti. --------------------

. Zpilsobilost č]enské schůze druŽstva piijímat rozhodnutí byla ověřena na Základč
listiny přjtomných najednání č]enskó schůZe družstva. podle člb}u 25, části čtvt1é

5lano\ drLl7st\ , x pll.i.lr rroc; zmocněncŮ'
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straía druhá

--.- Najednání č]enské sclrůzc družstva bylo přítomno či zastoupeno 65 členů druŽstva
představujicí i00 % hlasů z celkového počtu 65 hlasů členťl opláYněných hlasovat najednání
(ieusle'.hlzc druz.t\d. ----------------------

-_-- Listina pŤítonných. plné moci znocněrrců a uiední doklady totoŽnosti sphiují všechny
zákonné formální náleŽitosti a ne\'zbLrzují poc1ýrrostí o jejich p1atnosti'-------------------------

--- Po celou dobu jcdrriání a rozhodování ělenské schůze družstva o schvá1ení z]rrén!

stanov družstva nedošio ke zmčně počlu piítonných členů oprávněných hlasovat najednání
Člensle 

'.hůze 
d ruz.t

It.

Předscda členské sclrůze družstva,
svědci, tlumočníci, protesfy

--- K roáodnutí členské schůze drústva s obchodní finnou Bytové družsr"_o V-v'škovická
178 doš1o v ostravě' \rýškovicích, výškovická 508/178, PSČ 7o0 30 dne sedn'náctého čeNna
ro\rr dra tisrce Čtmlct tl- 4 )ol4)

--- Jednáni č]enské schůze drllžstva předsedal předseda představenstva dn]žstva pan
svatopluk c a r b o l 

' 
nal. 8.8.1956, b}tcm ostrava, Výškovice, Výškor'ická 508, 1 7 8. P SČ

700 10. ----------------

---- Zapjsovatc]cm byl prur MUDr. Jan Pták, PhD', zvolený do této futkce hlaso\'anlm
členské schťtze s náslecluiicími ýsledky: 100 % h1asů plo, nikdo neby1 proti, nikdo se

nezdrZel hla:ol áni'

---- ověiovate1em zápisu by1pan EvŽen Šimek, zvolen do této funkce hlasovánim členské
schůze s nás]edujícími výsledky: l00 % hlasťr pro, nikdo nebyl proti' nikdo se nezdržei
nl.rsoráni' -------

--- S\'ědci' dťlvěmíci a tlunočrrici nebyli jedná1í č1enské schůZe družstva přítomni. nebot'
jqiic\ úca.ti neb'lo z.rpoLiebr'

-_- Předseda představenstva družstva pan svatopluk Carbol pied přjjetím rozho(lnutí členské
schfrze družstva prohlásil. že č1enská schůze druŽstva je zpťrsobilá přijímat Íozhodnutí' nebot'
na jednání č1enské schůzc dlužst\'a byLo přitomno či zastoupeno 65 členů družstva' kteŤí

vlastní celkem 65 h]asťl, se kteÚmi.je spojeno právo hlasovat naiednání členské schůze
dÍuŽstva, představuiicí 100 % lrlasťr z celkového počtu 65 h1asů členů' oprár'něných hlasor'at
]r. jednin ' č l(n5ke schů,/e dlu/..\.'

--- Ploti ieho plohlášer, i o způsobilosti členské schůZe družstvá příímat rczhodnutí
n < b ) 1y 'zneqen) ,irdne protes.l

---- Proti r1ikonu hlasovaciho prává kteroukoliv osobou přítomnou najednání členské schůzc
J' J7.r' a neb) I vznesenprorest.

?
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strana třetí

-_-Nebyl vznesen protest osoby,jejiž účast najednaní členské schůze dn]Žstva nebyla
připuštěna' nebo již by nebyl umoŽněn rýkon hlasovacíbo práva

--- Totožnost přeclsedy druŽstva by1a zjištěna z občanské1ro průkazu' ----------------------------

III.

vlastní rozhodnuti
čleÍské schůze družstva

_-- Č1enská schůze druŽstr'a s obchodní firmou Bytové družstvo výškovická t78 při.jala

:utu : -- .---------------

š> Rozhodnutí
o změně stánov

--- Č]enská schúze družstva s ch v a I uj e z ěny slanoN B!|oýého .Ilužstýi Výškovickti
I78, IČ 26318 368, se sídLe ostraya' Vysku1'ice Irško1ickúj08 l-8 P'sČ -0a3a fukLo: -

t

sTÁNoVy
Bytoýého družstýa yýškoýicki 178

IC:26848368

čtst l.
Zúklarlní ustanovení

člónek 1

I) Finna: Bytoýé.lť žstýo yýškoýická 178

21 Sídío: Výškolická 5a8t)78' Výškovíce' 7a0 30 Ostru\,a _---
3) BytoNé družsno (dále jen clružstýo) je zaPsóno ýe ýeřeiném rejstřiku \)edeném Lt

Krai.ýkého soL1dLLl, ostÚýě ý oddílu Dť ' číslo ýložlq, 18]8'

1) PúNni paně]'! družstýa upruylie zcikon cl tyto stanoyy.----_--'

5) t')lužs^,o 'ie společen,ýýím neuzayřeného počÍu osob' kÍeré .ie založeno za účelem
zajiš!'oviní bytolých po!řeb stých členů' Dlužst\)o je pnivníckott osoboLl, ýystL\pllie

t, prál,ních vztazích s'rýln jnénem a za porušení sých závazků odpoýídá celýn sýým

htai, tL n
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strana čtvr'tá

čast lt.
činnosÍi .!ružrtýa

článek 2
Č:i}1no|t dlllžstya ie založena na l,lastnictlí, spráýě tt prot,tlzu byltll,ých tlonu't' hytit a
neby!oýých proslor, buďo\, s nebylalýlúi p|drtory o na 

^^tdlním 
1aietku druž.\tNa. -------

l'\'ňre]eD] cinnnť1id,'Jz\^'t Jl zlJaIl r'l
a) čin osl zcl|ičelen zajišťotlání potíeh svých č[en1i spačíNaiící }1řet|el,šín v

aa) olganizoýijní přípral,y a prrlátlění popř zabezpečo\,ání výstalby bllil
nn b' tort' h pn't"' ---"'- '----'-

ab) protcidění popř' zajiš!'oýállí ylrriry, údržby, oprav nndernizací a ťekonŠtlL1kcí
bytoýých a nebytaýých ohjekt[t' byÍtl ct nebyta\,'ých prostat re tlus!nicn,í družsfta
nibaiI'ttid,tt'n-

ac) zajišl'oýání d11ění |pajenich.| L/ž^,ónim bylii d neb'l()1,ých pt'ostor \'e o'ýll1icl\)í
Jt t ž-;n l ln b" i linu ai-::tt.

dd) L1.aýíránisnlL^, o náinu družsteýních h)tů (dlllžs1e1,}1ich neb}1Ol'ý.h pro:ýor)
b) činnosl za účelefi podkíkál1í ýp()číý.ljící Přede\,ším v nájlttu b\tit Deb)la\'i,ch ]r,os|or

d stawb osobán, které nejsou člery, družs^,.l ----------------------
Ii soulislaslí ý předmělem činnasti nůže dlLlžstýo s1ana|i! drl!:s!e\'ně spr^']'tí popltiky --

?

č,tst ttt.
člensÍví v družstvu

čtinek 3
Vzhik členstýí

11 Cl,nent Jru:':r u ntuŽe by\t jtll fi'zi.kó tlsobl' klerá se Zdláže k dadržo1,óní sldl1af
2) CtenŠÍlí ýzníká při splnění lšech podt1ínek s|anoyeu',ch :úkonem a těmilo jld d)ami' d

d) dnem vniku drLĚjtv1 Při zclažení dfLlžstla' ---..-
b) dnem rtlzhodnttlí předstawnslýa drLĚsÍýa o přiieÍí :a člerÍ nebo poztlčjšín dnen

t rd,.Itn v rntntn "o-hoJ,t,tti
c) pÍetodctn nebo přechodem dtttžstevlího poclílu

3) Rozfu)dnuti]n p]'eLlslcŤe 
'^lld 

.|len:^!\,í y.}1iká dne]n' kd},- předsla]lns!\,o r()zhadnc a Piijelí
z.l člen(l na základč písetnné přihlášky' Kpřihlášce musí b)it připaiena patvze]1í o
zaplacení základn|ho členského lkktdu tle l,ýši 4.500,- Kč' I'řihlášktt uchazeče o člensní i
]'azhod}1llí dtuŽslla o přijelí r1llsí mí| písetnnott ;fbrmu a ntlsí obstlhovlt Íirmu dtužstla,
lnéal a bydliště ttchctzeče o členstlí a \}nezení.ieho (h'1Lžste|ního 1lodílu. --'-1) Předstayenstýa ie poýinno r()Zhodnout o přihlášce neipozděii nd pnní schiLzi l; nlěsíci
ndsledujicifu p() dni' k'tly byla dlLtžl^u přihláška ďoručena'--_-__-

5) Družstýa yrátí zá]li'yllé a zúklctdní člensfo, rklld Lrchc!2eči o členstí, kterého nePřijula zct
člena' L{o l]'iceli dntt ode dne nabytí účinnosti rozhadnutí o nepřiictí uchLtzeče ZC! člc a
.1"..',^n ____-______-__ _ ___ 

-
Clihek 4

Družsteýní podíl
l) Družsteýnípadíl})řed'ýt.|ýuie p|Lilcl í1 povinto s li člena plynotlcíz čLenslfí\, družs!,-u' ----'
2) Spolul!ctstnicní drúž\1eyníhj podílu je ý)loučeno' -------'-
3) Zaslalení dťltžstel,ního llodíltt le yyloučeno' _-_-''

t
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str'ana pátá

ČLinek 5
Společné čle ství nanžeIli

Spo!ečn! člensní ma}1ž?h:l ý dlLlžstlL! yznikLi' ie.5tliže je dťužsÍelní padil \oučástí
spoLečného jmění nanželii Ze společného člens1|í j:^ou abd nunželé oprciwtěni ,l ]..ll'itlni
'r1lolečně a ncrozdílllě. .lako společní členové mají j eden hlas. ----
Je li 

'^ 
Llružsler1ím poclílem' laerý je 'ýo\lčástí spalečnéha .iněni Ú1nže[ů, 'ýpojť40 ť],^'a

na ttzttyření nájemní snlouty k dťužstet,níi1u byLu' jcle o práto na uzavření slnlouvy tl

:1 , t.;n, . tlijtatt nH 'cln ------------------

'Jcli s druž"1cýnhl podíIem, kle]ý Je soúč.ijtí společhého j |ěfií fianželů, Spojc]] nojcllt
drLlž,leyního bylú,.ldc o .\polcčný ná]en manŽelit. _-__-_---_
'leJi jeden z 1dnželú yýlučným členeu družstya' mIjí ab1 l L1fiŽelé Společnc nujr. ní
prt1to podle abčdnského zákoníkL! odyo2ené od práta nájmu nanžela' který ie týlučným
členen clrL!žslltl' l'přípcldě zánikLl členstlí lnže[a, od.lehož nťýemního ptúy(l bylo
společné nájenlní prciw tldvzeno, zttniká také nájemní pr^D drLllého mdnželC!. -----------
L''znikem společného čLensftí mL1nželů nezanikti to 'lanostatné členstýí kte|éhokolil z kich,
kteté 're nepřeněnilo na jejich c|lensttí společné' '''''' '
LXisÍenae ,poleL'nél'\a člens^,í nclnžeJů ne1,ylučllje vnik sdmostatného člcnsfuí
lde hok iyzt1i.hl lonl!ž nebo.iinén bytoýén dtužslýu
\j!,/.4, . al. ,./ , ,t,,LDz,'i :oqtl,j
u) typařiidánínl spt:leč ého j Dlění nanžeI ' -----------------------h) nalnýn Llplyl1llím lhút7 pro jeho typořádáttí podle občanského záklníku
Společné člensní anželú nůže zaniknottl y důsledku typořódóní na základě změny
nanžeL^kého maje!ka,-ého ťeŽi 111 smloulo1/' }1eba rczhodnulí1n souL|u' -'---_'--''-''--

ž
!Ý

Čhi ek 6
Sp ly n utí d r u žstevníc h porlíl it

Nabude li člen zL1 1r\,Lil1/ ýýého člen'ýtlí ý družslfu dal.íí drttžsteyní podíl, ieha tllLlž'ýtelní
padíly .s:plývctji N fediný Llružslcyní Podíl v den. kdy .ie člen nabude' Jsr:tt li však s každým
z tlružstevních potlílú \paiena próý1 třetích osob' drttž.ttcvnípodíly sptýr|[až dnen, kdy tato
práva třetich o'ýob zanik au' let]aže dohclda člend drL!žslycl s l(lkolol! lřetí Osobou ulčí jinak'

článek 7
Přeměna čIenství

K pi-euěně člensllí dochúzí t, případech, krb '\e spaIečné členstlí nanželů nění na sdmostdtn!
členstlí iednoho z ndnželů nebo se sd 1ost.n é člensl\,í jed oho z manželů mění L1 společné
čLensní nttnželii, a to bud'clohotllou nanželit nebo býtalých nlnželů neho rozhodt1utíh1 soudu'

Člihek 8
R ozrl ě I e ft í iť užs te y n í h o p o.líl rl

Ro:dělení tlružstel,níha podíl je nohě' je-li č[cn nójeficeh ejméně dýaLl družjteyních bylli
neba .lNoll dt'lLžsteyníc]l nebyto\rch pťoskr'u' nebo jednoho družstel,níha \ÍLl d icdnaha
tlrtÉstetllího nebytol,ého pťostarú' Člen' jenž je původním .:lastníkem roztlěltnaného
družstel,ního potlílu, nlčí za c]luhy, klerě jstlu s družstetnín podílen spojeny' Právní účinlql
rcrdělenI dntžsteyního políIL! ndsldnau neidříve splněnínl yklCldolé polinnosÍi kzókladninu
člen.rkómu tklellu nab|latelen dru^'leyního podílu ýzniklého l'ozdělenín Při rozdělení



strdna šestá

družlel,ního ptldíltl a pieloL]u neba přechodu drtLžstewtích podíh) vzlliklých l'ordělenín 'ýe
tu-čí' se ktelým z noý)rcl1 družsteýních podílit bude spojen nóien kÍeftho d |Žslefního b)lu
,t. \o J t..,.v,t,1',, r-b tor. hr p'o'rrr,l

čtáhek 9
členski p va

(" l. . d] 1,:INo m't l,r'n'Ú :rj],,.'n.
d) účdstnit se osabně r1ebo plostřed icllí ného zdshtpc'e (na základě píJ^enné plné noci) na

jetlnání a rozhodol,ótlí členské schlize drttžs1|a,----------------------
b) ),olit a být yolen da orgán druž\|ýa,
c) u2aýřít .l dtužstýen snlaLllu o btttklucí smltlttl,ě o náimu d}-už.ýtcýního bytLl nebo

tlrLtžslel,ního nebyLtltéhtl prosloru do třiceti dnů po lzniku talnl() pr.fua' splatí li další
členslq, tklad na týzvu družstýa |e lhů!ě .i[fi .lÍ1noyen!, ------------

d) uzatřit snllouttt o náinu dtllžste\,níha bÍLl (družsteýníha neb,-|Olého proslotu)' d lO nd
zcikladě uzayřené smknvy p(ldle pís]n' c) s příslušT',m oťgánen druž'lh,d, }1ebo jLtko

nab)|a|el na zdkladě smlouvy o přeýodu družsteýniha podí[u' zanikne1i se zťinikem
čle}1styí rřeyodce v br-ltll,én družslttl i jeho n.ijem by,tu, a splní li další 1lodnlinq.\ ttrče né
\trnordmi -------------

e) jbdrŽe! v"pořáduc{ podíl podle slL1nol1: Při|adě Žániku čleúsllí ..-'
.í) pIatlt nťlje né spoíené s užhánínl dťLČ}'!e| [ho byru (družste|ního nebltolél1o Pro'ýlo]'1!)

v rozsahu pouze účelně :,!naložeq\ch nákladů l,znikl)\cll dlLlž'ýt|u }1ří.ieho ýpreifě \,čelně
nákladti na aPr!:lý))' ]|1odefnizace a rekonstrukce donů ve kteD',ch se nacházejí t1

pt'íspěú na nnrbu dlouhodobého ./jnančního zdl'oie na o|ruyy a irn,estice da lěchla
dlL1ž'ÝleIních bytťl (dťužÍtel}1[ch }1eb)Ío1,ých prasíol) ---'--'---'--''

9 PodíleÍ se d \,ýho4ách pÓslq)taúných družsnetn. ------------

Clinek IA
č!enské povittttosti

Č:le}1 d|užstya je poýine, zejLnéna dod}'žoýc\t zókony a jiné právní předpi.y)l srantl), a
ú'-l fu J| ú] 1 Ú,tj,1 Lt J|l'l:\n'', - -.'.--_..'

Čllr ek 11
členskj ýktid

11 K-ttždý člen se pdílí na základníln kapitálu drttžstyu zltkladnítn člensýqnl lklaletn
2) Clenskj:,klad y drttžsťLtt jc týaře součtem záklddního členského l,kladu a všech dal'ších

člen:q.ach vkladů. Po dobú 1/1,ól'l[ čle}1ý!1:[ N dl'užsll,u nesýní ,':še členskóllo vkladu členu
l drLLžýlýu kleS oul pod hodltotu základního člen,^kého l:klctdu.----

3) Výše základního čIenskéllo vkladtt je pro |šech}1!- č[en}, sleiná ( činí 4.500,- Kč- -_-_--1) rý.še datšich člensg,\ch úladti 111ůže b):, pro ieinotlil,é člen! ritzlló' a lo zeimérul dle
ýelikosli d kIctlil!- bllu' s nímž je splie o pláýO nd uzalření náj ú bytu' Další členslry
vklLrd slouží zejnéna kpořízcní byto\:ého damu 4 pozemku' a jeha reko]15tl'L1kci a
1odernizaci l/ýši tlatšího členskéhL) \)kl.!dL| slclno|Lie členská schůze'-----------

5) Členská schůze může fozhod}1out o složení clalšiho tlenského lkladLt pro srá\njí.'í i
bLldaucí čkry dlužslNa' Výši účel Paužili a padmínb jeha splacení tu'čí členská schůze
'\).4 u\"\ \\ ri|n

w

ž



s1rana sedmá

61 Podmínkou lzl1iku člens!ýí je zaplacení zdkladního členskélltl lklttdu tt úfuaclla tlalšího
čbnkéhtl tklctdtt nebo pře|zetí poyinlasti k úhradě dal'šího členského vkladu na základě
tnl^,t") --

'1 ČLenrll,ě neručí za záVlzlly dnlžstya' I/ přípatlě zvýšení záklatlníha členského yklctdu nebo
.;nižení zdkladního t'len'^lceho vklatltt ýe postLlPLlje podle zákona. ------------------------------

8) O pře|ze|í pafinnoýli k dalš[mu členskémtt ykludtt uzuyře předst(l\)ensh)o se členem

|í'ýemnoL! sn1louýu, leterú obsahuje údaje a lýši peněžtého ykladu nebo o lom' j.lká ýěc
nebo provedení jclké Pl'óce anebo posb)hLtí jdké služb!- t\)oří přednět nePeněžiÍého
yk]adtL' dále způsob a ýši accnění nepeněžiÍého vkladu' lhtittt pro splnění l,kludoté

Plfinno.}tí a PodmínLy pro rypořádáni dalšího čIen.ského ykladu nebo ieho čásli za t|\,á}1í

členslyí' SmlotLt'u a d4lší111 členskéD1 lklatlu, ani její změnLt nebo zrušen{ již eschlalule
.' 1 ,tt t in dt ,-'n a

91 DcLlší členský vklcld núže níÍ také Í'oťtlnt nepeněžitého vkladu
10) Nepeněžiý fklad acerí znllec ze SeznamL! zn(llcil wde ého podle .ií}1él1o práýního

PředpisLl určený L]ohodou dťL|žstý!1 Ll fkloddlele, Lr ta na nákldi ýkladale|e' Nepeněžilý
ykltld nel.e zapačitat na členslq, tklttd vyšši čó5tkau, fiež n4 jlkaLl byl oceněn' --------------

] ]) NePeněžitý ykldd sc'hvaluje před jeho vklženínl členská schůze' --'-'-'-------------

čh:inek 12
Převod lr u žsteln ího po tlíl u

Prá:,ní tičinb převoclu dl žlteýníha podílLl naslúl,dií ýůči lružslytt dnem dorttčení účinné
5 1loLlýy a picýodu družstevníhtl podílu d|'užstýu ledaže :jl11[ouN4 Lllčí ličinlc! Pozděiší
(la\em T)1éž účinb) j1ka doručení smlouty má doruče í pfuhlášení přetodce a
nabylctele o Llzalření ídk)lélo \filaLny' ]'ři přcfadu nLlsí být sPlněny podmínlq, člens^,í
Přewdce družstevího podílu l'L1čí 2a dluh!, kle j)^ou s (h'užslerním p(ldílent sp,ljt'q --_
Clen nůže [)řeyé'l! čdsl sýého dtužsteNního Podilu nd jinéha člentt jen po.jeho rozdělení
pi JuJ._-, ;zrIon. icb yod,ni", !.

Čt.íhek 13
Zlit1ik členslNí

t,,n:rvt , ar,, :rtt,-.n,'ki -

a) dahodau l]zc1fřen()Ll lúe2i dluž:1lem d člene]n družýll)a,

") ''o'tl . nin ,l' n
..t l ltt-, ntn ilino. -------
dl f ,raa,at Jtr:\',ttt h"poiilt. -

. p,\-t -J.nt Jtu-'tctnir" t,,'ltlt
f, 'rtrt .l, , Jrtt.'tlr'4.-------------- .--

g) pťohlťišeni 1 kot1kwzu nd maietek člend drL!žstýd -----------------
h) zamít]1u!ím in5olfenčniho t1áll'hu pro nedostatek majetku člula, ------
i) daťIlčení 't ly|'ozuně í o neúspěšné opako|ané dražbě y řízení o ýýkonu lozhodnLtlí

fieba y exekuci neba, neisou li členská p/a\).1 a Poýinnosti přeloditelné'
prdlanotným n4řízení lýkanL! l ozhodnL í posližení 1 člensKlach ptá\, a poyillnoslí,
nebo prq|ní mací erekLtníha příkuzu kpostiŽenl č[ensgach prál, a poýinností Po
uptrnulí lhůt' u|,edené le týztě ke splnění ,, áha é Polinnolti podle jinéln
prá|,11ího pt'edpisLl, bll-li l !éla lhůtě podán nó\r-h nd zclslalení exekLrce' |o |ljNní
,t.,n i i,, hadnurtrrumt,,n.t,h,t.-- "--

ž

t)

))
ll



2)

3)

t)

2)

3)

1)

2)

sllťna o]mi

j) zónikem dťuž'ýtNa bez právního núslttpce, -''-- '-----------------
k1 iinýn zpitsobem sLanoteným zťlkonem'
Člen"'ttí t, družstvt se obnol ie' jeslliže byl __-
a) zrttšen konkLn'z na úaielek člena' to nepldtí, ie.lttiže byl konkurz po s1llnění

rozvrhoyého ulneseni nebo proto, že fuljetek dlukika je zcela nepostačujíct, -- -'''''
b) trýaýonacně zcls|d|en \)ýkon lozhodnutí nebo exekuce pa'ýtiženín d|už"^teýního

p.,Jit. , -__-__-__-_

DollodotL o zánikLL čÍehslní 1ezi členen a družSt,*em uzavÍerulu t písentné 'folh1ě, konči
členslýí\, ki ýjed}'\dným dnem' Jetlno t1,hotot:ení obdtží člen'

čti ek 14
Vlsto pehí

ČIen 111 že z drL!žsll,d ýysto1lpit' ČIens^,í zlniká uplynutím výpol,ědní dob| d.:tlu mi:L"u,
běh této lhůry, zdčíl1ci pl'l íln dnen kalendářního mě'síce následujícíhtl po doručení
píselÚnéha oznámení čIena o v)staupení dlužstyu' -------''
Člen. ktetý nesotúlasí 'ý přeměnoL! dnÉslla, }nůže z clružstýcl lysloupi!' '----_-- '-_'--
Člen, který ýystup1.ie z drL!žs!\)a prato, že nesouhltl'ýí .5c změnou 5tanoý' ]c po|incn
f písen éfi oznánení o ýystoupení uýésl tento dů\,ad s|ého ýysÍoupení' dolučjt oanLimení
o ýlstaupe í družslýu w lhúlě ] měsíce ode dne' kd), se dozl,ěděl nebo mahl dozvědět rl

této změně' nejdéle vŠak do 3 něsíců poté, kdy členská schitze o zněně l|anot to:hodla,

.iinak ^'e 
k pláýLl člena r'lstaL1PiÍ z družS!\)al z d yodu nesouhlttstt se z 1ě au stanol

nepřihlíží' Znlěna st.lnoy není pf!) ýlstupltjícího člencl Ličin}1li a Ýlah Úezi bllolýn1
druž,slyem d členetn se řidI dosavadnínti stanovuni Člcn'rntl1:rupttjttth,' t]ena zdniká
uplyntttím kalendářního měsíte' l němž bylo oznámeni o tystoupet1í dlužsÍ|u dorut€n,)
()znánení o ýystoupení núžc člen adýalat jen písemně a se souhlasefi družs l ,ua. -----------

č!ánek 15
Přechq.l Íužsteýftílro pt tlílu

Nc| dědice d,'užstcýního podílu přechází nójem druž,ýle|ního by!u nebrl prúv(l nu u:,ttl',lti
smlour) o nájn1u, ýčel}1ě práý d poyinnasÍí S tí spojených.
Dlužsteýní podíl, klerý byl le společném jnění manžeLů' PíechLizI na pozilstalél1l)
manžela, k lomu se Píihlédne při typořádání dědicttí

čló ek t6
y),lo čení čle o z dlrlžstýa

Člen může být z dtužs!\,d \)y[ol!čen lozhodnllí111 členské schíi1e ptlkttd z,tltlzným
zpitsoben nebo opalcovaně porLlšuje svaje čle ské palinnosti nebo PřestdL str1Iliolal

*

t

r)

puJn,tnlg p,6 vzni\ t'1, "'t
2) Člena' 'ý Íehož družstellnín podíletn je spojen nájem družstel}1íha hytu nebo dťužstelníha

neb)lo\,ého prasloru, [ze z dlužsÍ|c! 1\laučit í Íehd!, pokud :-_-
4) palu'ší.jaka nájemce hrubě svclu povinnos: l,))p/ýýaiící z ncij 1l1

b) byl pralomocně odsouzen pro úmyslný lrestný čin spáchaný proti družstýu neba na
osabě, která bydlí t drlmě, kde.ie cijemc[|\,byt nebo nebytový proslar' nebo proli
cizí| u mdietkL\' kte|ý sc y tomto domě nachází. ---------------
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3) RazhodnLní o \}ylouče í společúych členů (nanželů) se )'1most1lně dolllčuje každémll

*

il

6)

8/

n a,t , Iu. .---------------------
Před fazhoLlnu!ím a ýyloL|čení ie družstýo poýinno Lldělit členali pisennou ýýstrahu'
L'}loučit č[ena družsn*a bez Lldělení léto předchozí písenné ,istr!1hy lze ý přlpadě' žc
porLLšeni člellsKltch potinnosti nebo iině dúležité durod! LNeden! ve stanovúch ltěly
ndsledky které }1elze odslťCmil' I'ylaučit člcn4 drllžstw bez předcházející pí.'entni
Iýsb'(lhy lze \,žLb, ý případě, 1lokutl byl pravomocně )dsouzeú plo úm),s!ný l]c'rný c]n

spáchaný prLlti drttž'^tl,u d l1ebo ptoti členu dťužstla. --------
RorhodnuÍí a rylottčení se \.hdoyí píse ně' ]'loti rozhodfilltí člentké schťtze o vyklučení

ťlže \))Iučolaná osoba podrll rc lhútě 3 Lněsíců ode dne doručení rozhodnu|i ná\r'h
soutlu na prohlášení rozlndnulí o yyltluc1eni za neplatné.
Do tlob), tLpllnutí lhuly pro podáni náw-ltu u sottdu nebo do doby pratotnocného skončení
';outln[ho iizení družs!ýo ]lemůže ýůči tonLlto členoyi uplat it žádná prátct plynoucí ze
:,'.t.Ar jiho i l,,t.t, t

Ro:hodnií člensk! sch ze o lyloučení člena se lyltLčol,anému členoyi doručí do yktsních
rukou na.jeho udrestt Llledenol1l seznumu čle ú''-' '
DružsÍýo.ie oprávněno rozhodnúí o t\loučení zrušit. o zrušení rozhodnulí o yl(lučení
rozhoďuie členskti schůze. se zrušením \),[oLie í musí .,yloučený člen t.yslolit písemný
souhLas I'oktLd neudělí lenla souhlas do iednoho měsíce ode tíne' kdy bylo lélo osÍ)bě
t'ozhodnu!í o zl-ušeúi NlIo11čení daručeno, k rozhothtuÍí tl zrušení lyloučení se nepřihlíží'
'Itýo nepldlí' paklld v'loučená osoba o zrttšení rozltodnúí a rylaučení již clřh e pisetnnó
požádala Članská schůze je oplť^,něno zrušít razhadnutí o fyloučení v případech, v níchž
probíhei řízení o pl-ohlášení neplltnosti \ylouče1tí člena z družstla' Pollld bylo
rozhodltutí o tyloučení zrušeno' nebo bylo'li rozhtldttulo sauden o tom, že ndýrh soudu
pft)li rozl1adnLlti o ),!loučení jstltt diitodné' členstýí čIend ý d}'užs^,u nezaniklo' -- -

ž

čtlinek 17

(:lensllí zcl]1iká zanikem družslýa ur, Í::::,Í:"::r::4rre dnem výmaztt dnĚsll,C1 z teřej ého
\ j'u:k'

čllínek 18
Vypořádací porlíl

1) Zániken členstyi vniká býtcLlému členol,i nebo jeho dědicůlll nárok na vypořádací podí[
L'ypoÍóL|ací podíl je rown splacenému základnímtt a dalšíntt členskénu ykladu' ---------

2) Lj,pořtidací podil .sc vyplácí l, penězích
31 Vypořádací podíÍ ie spl.lln.ý do šedesáti dnů, nejdříve úak po ulolnéní d předání blhL

č!óhek I9
Seznam členů

]) Dtuž'ýf() yede seznaln tšech slých členú' Do seznamu členů se zclpisLie .'--_--_--_----
a) 'jméntl u b\,dtišrě neba sídlo, přípcldně trlké jinú členenl určenci udresa pro

,lprt..,,rjni
b) den Ll zpflsob Yniku .1 zániku čle s!\,{ \'druž.ýI,Ll' t)|še členského yklaút y členění na

zc|ikladní členský vklad a další člen'yké tklctdy tt rozsah splnění vkladové potinnosti
A čl,ll'\,n|1 "1I'h|\ -_----.
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3)
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č:len.ie poúnen aznánit a daložit dlužsl,-u kdždou změnu úduj eýidoýLlnýlh l ýeznd 'tu

členů bez zbyleč ého odklcldu paté, k.lv l.tl() skuteč}1ost }1a:^tt d Družsrla 'i ťn|innlI
proúst ztipis zapisolané :^kulečnosli bez zb!Íečného adklLldLt paté' co mu bttde alěna
p'Úk )zJ,1J
Do :eznanu členů 1ú Pťúýa nahlížeÍ a žádat bezplatné lydání potyrze}1í o s\,én člens^,í C!

obsuhu stého zťlpisu l )^ez clmu čÍenů každ-,tr člen d|užJll,d. PohLd člen požadtLie vydťuli
tohoto polNlzení častěii nežli ] x za rck'.ie po1:inen uhťLrdi! druž.lttlt o,:.lúllodněné núkfud1l
\ //')r !".i. a. -- .

Předslalenslýo ie poýinno u ožni! nahlédnoLÍ do pÍí'lltt'šné části seznamu každémLL
jestliže osfědčí ptál,ní ,ciien na tdl1to dl1léinlltí nebo tloLoží písenný stluhlas člena
kterého se zápís tyakci, podpis člend nusíb)'t úředně oyěřen'
ťjdaje, kter! jsoll ZdPscin, ý sezndmu členů, je clružsrvo oprátněno použítla! potlze pr,l :t'e
polřeby le ýzÍal1L1 k čIe ům družs|ýL1' Z4.iinýn účelen nohou být tyto údaje použly jen se

'.lu.l.'-tn č1',tu ltrl1' h xc 4ka1i
rřcst.Lne-li být čle druž.ýt|a!.ieho členenl' družsn,o \,!značí tLlto skuleč}1asÍ l se.nanLl
členů bez zb'y-tečného odklctdtt' Do !éÍo čLisli sezncl 1u předstayenstyo unažní nL1hlidnoul

Pouze bý\,cllému člendi jehaž se zápis týkt|' a .jeho prátnímu áslLlp(i' .Iiné asobě

Paskyhe dlLlž.ýtlo út1aje zapsan! l,reznlnu pouze za podmínek sÍdnofen!trch zákonan
tLpralttiícíltt podnikólli na kapitálo Ln lrhu pťo poslcllo\,úní útlajú osobou vedouc'í
elidenci iwestič ích násh'ajů nebo iinými prcivníni předpisy'

*

čti ck 20
Přeftech!í í bytu (nebyto|ého prostoru) tlo n(ýmu na určitou tlobu

DruŽ,'lý) /nůže s lo1ýou a nťlinu přenechat byl (neb)to],ý Prostar) fi,zické popř. práwické
osabě' i když nepitjde o člena družsna y Případě, kd! o b!"| (nebylalý proslol) lefuá zújein
žtidn|.\ zčIenů d|Ilžstla' Stejně m že družsl|o p|enecl1dl b)l (nebyfuýý pťo":nor) tonu, kdo
z4be.pečuje protoz družstel,niho donu. VýŠe nťtjenlného a úhlddy zL1 P!něni spoleúd
s Llžíýáním b!-tu (družste],ního nebyt()lél1o p|oslol'u) se urč[ v 

'r1lI)u\)ě' 
- '

Čist tv.

Cldnek 21
Náj enl dr u írtevn ího byt u

S každýn členem drtlŽslla uztll,ře .lfLLžs^,a núienní snlaLýL! k b)]lu neipozLlěji dtl 2 něsícti otl
yzniku členstyí, Lr to hIiže zd těcl1to podmínek: -----

Nájemnísnlouva bude 
"^e 

čIenem druž"^lya (dále nájemcen) uzavřctld na dohLl neuiilau.

DrL!ž,^h_o je polinlo adeýzd.tl náien]ci byt v sla|Ll způsohilém }lro řádtlé ttžíl,ání, neni-Li
. nó,ennen dul. 'inlt^ ;iaak --------'--.---.

Nájemce ná prálo přijínat ye syé da úct'tosli ktlhokoli. Donácno'rti le razuní :i, ca
spolu bydlí' Přijme-li újenlce notého člena syé domácn()lli Oz]1.i í zýýšení počlu ()'^()b

žiiících ý hytě bcz zb,tečnéhcl tltlkladu prondjí aleli: neučil1í li to nájernce ani dtl dtott
měsícli, co změna nastdla' má se z0 lo' že zdlažně porušil syoll Polinnast' Nájetncc nticc
tltl své domúcntlsli 1lřii oul pouze Íakayý počet asob' klerý je přiněřený telikosti bytu a
odpovídci oblyklým pohodlnýn 4 hygiel1icky vyhol Ltjícínl podmínkáD1' Porušení této

ž

1)

2)



s llzrna j edenáctá

pO\,ín1as1i se p()|ažLie za hlLlbé porL!še í pofi nos!í, není-Ii le la zúfad 'ý slall'odý1ťall!ě|1

do 30 dnít ode dne obdržení výzl,y ke siednání nápral1l.

1) Nájenci a asob! žiiící | dom.icúasti i'ýou polinny choyat \e tak, db!- zdiíšťol(lli nerušený
týkon prtfu ]1új Ll ost1tních osob ydomě' Ptlrušení povinu:stí ostatnín č!enem
douócno.stise považttj e z(l polllšen i poli}7ností náj encen'

)) Drllžstfo le pafinno zaiislil náicmci plný a nerušený lýkon jeho prá\, spoiených s
t:.\,i.t n byt.r

6l l,eškeré drtlbné l)pravy y b!!ě ]oLNisející 'ý jeho užítdnín a nálchtly spojené s běŽnou
ridržbotL hratlí nájent('e' Drcl1nýni oprd\)L!]l1i f bytě ]1eisou celkoýé lýhlět, elektrícach'
Iadaiúý.1hčních' kanalizačních, pl'ynových přípojek, }^polečné teleyizní antény, donácich
lelefunú dlnější nátě!'y oken Za drobné oprav.y se ýýhtL1dně polažují opt 'll'y 'l l1inlin1

oníÍek' mdleh podlah NePostdlá-li se náience o lčdsn! pravdeni clt'obnich oprat a
běžnou tidržbtL byfu, D1Ci družsll'o plávo Llčí}1il tak po předchtlzíltt v),zvún[ člerut na.leho
nákldd sano Ll Požc1dolat otl ttěj núhrctdtt. Nújemce ncná dále nárak nd \ý Tě u
zařizofdcích Před ě!ů jako jc například kuchyňská li kd' ýesll,Něné skříně, vancL' II/C

n1ísLl 1)č. spl.lcholacího zařízeni' 1)odo|oL]ní bctelie, my|adla' dřezy' nliblek'
elcktrosPolÍehiče clpod' a nLiklad), pronaihndlele' Nepaslarú-li se nájemce o drabně
oprcny oclpot'ídd druŽsnu za zpt)sobené 'íkod-,-

7) Neplfií'li dl!.lž'ýtlo s],.)ii pofňmost odýtrIni! zátady' ke kterýn 'je povinno d klerě bň1'1í

iádnému užhtiní byttL nebc) iiniž je Yikon prát tl ttújemce ohrožefi, á nójcnď rú\'n po
předlhazin u|ozo|nění družs|ytt zát,ctd! odst.-dnt l nezhylné níře C! požddjla! od
dl-užsltu ncihradtL úče|ně ylnaložery'tlt úkla.lú' Prho na náhladu musí LQlat}1it Lt

.lrLLžs^,c) beŽ zbytečnéhcl olkladu. l'l'Lilo zanikne, nehlloli upla! ě]1o do dvou měsíců od
adst|'d ění ,álLtc/' ZCl Línto |jčelem je polinen člen clružstya oznómít hez zbytečnéhtl
adklt\du dlLLž|tlu polřebu !ěch oPruý ý bý!ě' kle}'é mci nés! druŽsllo a u ožnb ieiich
provedení' jinuk odprlvídti za škodu, kteró nesplněnínt téta poýinnasti vníklct. Nájence
nó práyo na přiněřenoL! slelLl z nťlje ného, poktttl th-už"tto pře,J ieho upozarnění

eadstfLl]1í y byté nebo I daně zúýcl.lLl' která Potlst,:ltně nebo po delší dobu zlnr.šuje
jcjich užíl,ání Pralo na přiněřenou sletu z nújenného fiá náience i tehó,' ieslliže
nebylct poskytoválttl plnění spojená s L:žfuánín bylLl neba byla poskytována ladně, ct

jeslIiže 11Ží,-úní byt1|se f důsle(lkLL !oha podstat}1ě zhol'šilo' Právo na 
"^letu 

z náiemného je
třcba pldtnit lL Lh'1|žsn a bez zbltečnéln ocllkladu, Íj nejpozděii do 2 něsíců' ' _"_"_-"

3) Nájenlte je pofinen pa předchozí písemné \:ýzýě Lo1ložniÍ drtú,^ntt nebo jím potlěiené
osobě tlb! Ploýedlo inslcllaci a údržbu zařízení pt'o měření a rcgulaci tepla, leplě Ll

studef]é yod| jakaž i odpočeť ndněřeDrch hodnot. St.jně je náje| ce poyínen Lo ožnit
přísnp k dalšint technicx|,am zctřízenín, pokud jsall soLtčá.^!í b)lL| tl p(llÍí dlužstyL| _-----

9) Núje}úce le r)\,ir1en odslranil zólady a pašk1zení' kleré zpŤtýObil1, dofi1ě 'lán nebo li' kdo
bldlí l bllě nájelnce. Ncýane li Se ldk ná dlllžstyo práyo po předchozin u|n:n|nL í
Za^,ad' 4 paškození odslrLlniÍ a PožaLloýCl od nájemce náhradtt.

t0) N(ijemce nesní praýCidět sla\)eL1ní íPťt1ry lni jinou podsťatnou změnLl y bytě bez ýouhlasu

P]'edstdýens\a d la lni nd Sfťi ndklad' V případě porušefií této pofinnasli je
předsldye srýo apťú|něno požadafa!' aby nc|iel ce proycde}1é úpravy a změny bez

, dl,lad,. n1..tt,t't'I --------.

ž



slrana dvanáctá

1l1 Ncijemce je povine}1 }1rpět úpru|u bltu nebo donu popřípudějeho pře.td\:hLl nebojinau
zněnu, 'jen ne.s íž[-li hod 1lu bydlení a lze-ti .ii proýé'ýÍ bez ýělšíh() nepollodli |lo
núje]nLe, nebo p|oýádí-li ji ptonajhnatel lu přít'az orgónu ýeřejné naci, anebo hrozí li
příma z\:lLišt'zá\)džná Lij111(1' trf o'^talních pl'ípadech lze nněnu provi.Ý jen se 

'a:Lhlasennóic ]' l!. '

]2) L1')ši nújemného stanayi členská 'rchúze' l/ýše zcihhotých úhrad za plněni pclslg,tolaná s
užíyánín byttt (nebylaúha ptosÍol'|t) se s|analí d jednotlil,é bJtll ptldle išc nák|tldů ztt
předchtlzí rok s přihlédl1utím ke z}něně lozsahu a cen sltlžeb cl sazeb 1)l'H prcl akucilní
období' Nájcmné a zálohy na slttžby se plati do 15' úle daného něsíce' ,\pl(i!Á7 ddlšího
členrkého úlat]u Se hraďí do I5 dne danrjho ně'ýíce, ]1ekí'li dohodllL!Ío jin.lk. N.ijefu é
ob;ahuje pouze eko ox1ict)\ oprál,něné náklady ú'užstýa, ktefé sou|isí |e sprá\)ou
majetku drLlžstla' sjeha oPlaýani, Úode|nizac.í' rekonstrukce]ni s pořízenínl nového
mdicth| 4 to 1,č' splci|ek ú\,ělu a úroku na jeho opraty, t11oderf.iz(1ce' rekanstrukce a
pařízení. '\oučáslí nájenného ]e ra|něž rezelvl na ]! ijření finančních zdrojú pro
t:ltr,Ltu t:.', t tci, t'iho -------

]3) I/yúčld,ání záIoh na plnění po'tl!1ltovand s užfuánín h!h! (n?byloféha p|osta}.ll) 'lc
protádí odděleně pto každý druh zálrlhy' a to neipozděii do 3} 5 následtLjíciho rtlku.
Nťtjenlce má nožnost ýyúčÍoyání reklonolaÍ do 30 ďnů. Píepldtlq, d nedoplc!Íkl j'ýou
,rll, t' dn4a-ttdnliltn jC;'!. '|ú.'ln''Jai

]1) Nezuplctí li nájemce nájenné a zálohu na plnění po'tk1lol,ctttú s uží\,ání]n býu
(neb'Íoléh() proýk)fLr' přípddně splátku čtenskéhtl ,,kIor1, ,1o pěli clnu p,, 1c1tch
spl1lnosli, je payinen zapl1ÍiÍ druž.stý1| popl1|ek z ]lrodlení te týši 2'5 pronile tlenně
z dlužné částg.a za každý den protllení. If odh,odněqich případe ch může nťiiefuce po:ádat
píed.ll7l,ensftO o sl|ížení či prcninLlíPenLile _-- _-_-_-_-- -

15) Pokud je slejná lěc upravna ý }1áiemní s iou\,ě a sldnaNách dťl]žsÍ\,a adli.ině. m(i
piLJr\t ditornv, ri \!ot a\)

}ó) Na prcia a poýinnoŠÍi pl'ýnoucí z náinL! \tu, kteró nejsalL LlPl.dýena ýIu]1oýdDli ll]1i
nájemni ;nllottott re poLtžíjí L^^tcll1oyení ohčdnského zákotlíktL upral,ující nájen bllu
,. j,tt,tnt a, _tirt...

]7) Ustdnoýeni' LlptaNuiíc[ naie bylu ye stdnolách L1 nťiemní s]r1loulě se nepoužijí' pokud
jsou t rozporu 

^' 
kogent]1í 1 usÍdnolenin zákon1. '

článek 22
Porlnájen bytlt

1) f případě že nájemce ýbytě 'ýán neb,dlí, 111úže })ťon1id!ý b)Í nebo.ieho část dát do
padnájmLl h'etí osabě (pad ťienci) jen s písemnýn sotLhlasem předstdýen'Ýt\)d' POťušení
této poyinnasli se potažuie za hrubé porušení sÍanol' Souhla'ý pÍeds\lýen]!-lo \)'ydá
písefi11ě' a lo pouze nq dobu ] toku, a lo i apakoýdně' Souhlas či zclmíl utí sauhltlýLl
předstc^:en'ÝNo rydá da 30-li dnťt ode dne obdfžení ždclosÍi, jindk se má z.l lo' že
pieLt)'luýenstý-a s padnáineln 'souhlasilo' Předsta\)ensfto múže \,dání nuhlastl odtnítnout
pouze ze zalažnlch důvod a sjeho písemným ot1t).',odněnín' Člen u současnc naielnce
na p}.úfo se odýol.lt k čIpn'ýké schůzí' ktercu ]ná PředsÍa\)ensrva Itéto ýěci polinna'ýÍ
sýaldt ye lhúlě do 3() dnii. Předstdyenstvo nůže již \,!daný .soLLhlas s podnájmem zrltšit
\, |iipddě p()rltša|úlí po\,inností padnaje]11ce, kteú ýypb'vlií p]'o naience 2e sťanof'
Llsnese í čle}1ské schůze dolnov'}ího ř(i(lLt.|i áienni rnlal.J|

ř)
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strana třináctá

)t Y přípctdě skončení nójmu byttt skončí ke Slej émLl thí í podndjen byu' Po skončení
podnájmtt podndjemce nemá prc|vo na náhradní podnáiem.

čkínek 23
Zánik nájmu tlruisteýn[ho b!Íu

\.i1.,,1 ,1, L-,,, t),hr 1,1,u-,1,';Ao.,---

]) zá nikcl'n čle n stý í }1ój e mce dťLžs relního bylll, --'- -----------------

)) písem}1ou dol1odo1l mezí dlužslle a čIene - n(ijemcem dtužstevníha bytu ke dni
r', no , rnt r J-h,,.t;

3) |l[semnou ý)',poyědí ('lena - nájence dťužste|ního byÍu, fe kterén muŠí bit LLýedefiI lhůta'
kd',- ná náietn skončit, a to nejméně rř[měsíční !ak, aby skončíl.l ke konci kalendářního
,, ,r.. -__-__.-_- __.-_---..

3)

il

t)

Č,i't V.
orgóny tlt užshu a j ej ich ko mpetehce

čti ek 24
obec ó astlthoýení

o]gá, ) d]'u. .I' J l' ril' -_--__-

l) . l' n'Áo '' hu-c _-_-_--_--_-

t\ p, J'ttr t'ni' -------------------

.') 1'Ún!]'alriI'.ml'c'

Do Předsídlenstyd a kontrolní kanise dlužstýc| fiohou bll \nleni ien členoýé dlužslfa
ýJr;l jd l-l'

Funkční období členů přeďsldleks!1)4 .l ka trolní komí:e.le pěÍ leL ČlefiÚé těch!o argánil
mohou být opětovně l,oleni. l-unkční období čIenLi předstawnstýa a kontrol11í komisc se
počítá indbiduólně. JesÍliže členo|i předstaýensfua nebo konÍrolní komise zanik e jeho
Júnk,:e, musí příslušný orgán zloliÍ bez zbrÍečného odkldLlu naúho čle (j. Do doby
zyolení noyého člena předstafený,^a plní Jínkci orgátlu dosaladní členové
7l id't'l' en'tra ii L,lnlrÚ|ni LUti\.'

Člen clrLLžslttt' kleťý je da Sýé.fu kce zl)olen' může 2.funkce odsloupit na zcikladě
písemného aznánení doručeného orgánu' kerého je členem' Jeho.funkce končí dnem' La1y

02námení o odsloupení prcjeLlná oryán, jehož je členem, neidéle však ttplynutím jednoho
,r' \icI od Jo]'ú(^\ l,i ]rho!n azada,er;' . _ ''

Člen Před5t4\,en'5týC! a kontrolní kotnise' popř' ýšichni jcl1o členoyé mohott být ze syé

.funkce odtoláni tín algánem, který ie do lunkce zwlil' Ke dní Ličinnoýti odýolťiní fiLLsí
být zl,olen nolý člen' případně ceb| orgán, který byl z funkce odvolán' -------------------
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stlana čtrnáctá

Pokur} zókon nebo t"lta 
'tL1na|! 

neutčIljí pažfuldek \'ělšiho počlu hÍasů pra.iedn'tni a 7to

oriieLi usne'st:ni otE.nnl druzsn't \'y:dduje se prc platnos! usnesení !ěchto orgánu 1eiich

i'.)i,j,. 
^r|"tr",' 

niitolnnurr n'lclptlÚ\'iční lě!ši]1y čte ů ol'g'inů d ýouhltr'ý yě!šilly hltlsů

přítonných čteiťt'

O kažtlén ieclnání tn'gánú dru^t'-(t se pořizlie záPis, kletý n1usí ob'ýalnýctt.ddlllm' čd\ 
'!

-ii" i-;ůrt, projeintlné ýklÍečnosti a ýsledtq hlastlt'ťulí 7'ápis nusí být podepsún

pii"irr,in" ,:gZ*., 
" ieho daLšítt členem' a 1lokud zťtpis v)hatoýila ii á osobn než člen

tl'gónu' pak také zcLpisolcltele . "'--'

Členolé přetlstal enstvtt a konlrolní konLse nusí l!k()nť1ýal sýa1] íunkci l oť'qá u os()bně'

it)n.rian:r,n, n1()hou být na jetlnání členské schůze zL1sloupe}1i d zákLadě Píse]nné

plné ntoci ------

BÍižší pochobnosti o al'gá]1ech dtLlžslld ntLže stantnit jednací řúd' -

Čt!ínek 25
členskrí sch ůze

NctwssLm otl,utetn Jruzsha .l. tLcnska schúze' Členská schůze se kaná '-žd!' ie li fu)
'.'rn,í,.i,.r.,,,r, 

Jt'u:sno mi iltÚ]nč \'šak jedtlou zarok' Clenskci tchúze j'e st'hopna se

us úšeÍ' poku; 'ie pl.íÍonnu 1'ětši.1d lšech členiL' nevy^žadujeJi zákan ílčclst členů (ljících

tyssi poiet hLaiů.'Clenská schůze se usnóíi lěIšinaL:hl4ý1i přiLomlých členů' ' '_-- -
Členská schůze v usnliší 2/3 1lřítonných členů rozhoúlje-li o :-' "--" "'-" '"--" '--

d) 
"^chýóIení 

pos|{ytnLtí ln,!nč i asis!ence

b) uhruzoyclcí p( innosli' -''---""'----

c) zl'ušení družsba s Lilc,-idctcí,' -_-'

Člen.yká schilze se usnó.ší la) %, ýšech členů dfllžsfi'L rozhodLie)i o '' ---' --'-- '-'--- "

q z],ýšení záktadniho členského l'kludtL tlopktkem člena'

b) pod 1í kalch' za kle|'ch Nznikne členali b'yto\'ého Lll1!žs!\'(1 právl na uzal'řcní

ájemní sniaL1ýy a nájL}1u d1'11ž'ýte\,1ího b!-lu

c.) pa(]lc)hnější i1praýě prLi\' a p()ýí]'}11')stí člena lryto':éllo dfuŽs^:a ýpoieq'ch l r]'^in
' 'na ttzaýení tmtor,rv o r4Ár, dlLlž;Íeýníha bylu a práý t! poýínnoslí člena b)'-tal'ého

družsna spoiených s tlží\'án{n dr\lž'ýteý íha hltu' -'--:'_---
Členskol1 schůzi Sýolává přec|,seda pře11stcttensťya' Pozlcil1kc! nc! členskoLL schiLzi l111lsí být

,nirran porrar, ,1nů piet\e dnent konání členské schůze u'-eřejněna nu intenetolých

,iiarkari ,lrr;rt'ro, nů cle';ce bytotého dfužs^'a 
'! 

saučL!ýně zdslúna členůln na atlre'ytL

Llýedenou l sez]1amu členů' Lheřejněnin pozýánlry se palažLie ptlzyánkct za d'lruíctttltt

]'ozlánka atLsí Í1ýí na! intetneÍ()ý)'Eh stt'dnkcich a nd desce dl'llžsía Deřejněnd t|ž io
oka11lžik konání členské sthúze' KtLždý čten družstýa 111á práro' ab\' jcho nbrh b1l

Zařazen da pragrd u členské schůze'

3)

1)

2)

1)

d) přeněně družsha,

e) 1:ydá]'li dluho|isů'
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t'lenskott schu:i ]ť L]a!. Die.1\..r,] r. ... ;.. - ' |ú)inen sýolc]t, požádá'li o lo PIsemně kontrolní
l{nn|l\ť' 4rba lU,' , člln|l d]'u:J^'a kteří nají alespoň 'jednu pěÍi]lLl ýšech h/ctsi)' Jestliže
před'eda neýyoló členskou schůzi lclk' aby se konclct rlo 30 dníi od.lorlčení žá.l()s;i' h1usí
být svolóna osobaminebo otgánem dle zóktlna'--' '---- ------------
Při hlttsování mci každý člen dťužstla jedcn hlas,' to se Úkó i společných čtenů. Pokutl se
spolec,ní členové nedotuluví, má se zd to, že nehlasoyali''Člen 'ye nůze nechdt při
hlaSolání z.1sÍo1.tpil jiným členem nebo.iinou osobott na zciklaclě písemné plné moci' -------
Čl enská'rchúze zejnténa.'------'
cl) fiění stanoýy' }1edochúzí]i kjejich změně na zóklar1ě jiné pťúyní skutečnasli' ----' ----
b) wlí Cl.)dýatáýá členy a ntihradní}q, člent) pře(]stdlenstý.! a konb.olní komire' ---------
c) urč1ie |ý'ši adměny pfo předstdlenstvo a kon\rolní komisi'
d) schl,alttje řódnou, mimořlidnott nebo kansolit]oyanou, popř.ípatlě mezitímní účcrnízíilěťku' --_'
e) schtaluje unlouvLt o likon.t.fLtnkce

fl schlcluie poslg,tnuÍí finanční dsislence

g) ťozhoduie o ámitkdch člena proti |eho ýyl()učeni' ''----_'-
h) schvaluje jednániučiněnó z.l drltžslýo c]t) jeho tzniku, -----'--_-
i) rczhoduie o rozdělení zisku nebo úhraclě zlrá0|, -- _--
1') rozfu:duje o uhrrlzayací poyinnoÍti,

k) rozhoduje o použití rezertního fondtt,

l) rozhoútje o tyt\ání dluhopitti,

m) rozhoduje o přeměně družstv.\ ----
n) schvaluje snloul,Ll o tichém společenstfí a její změnLt a zfušení, ----_-'------' ------'
0) schya]Ilie smlou|:u o dalŠím členskétn vklddu d ieiízměnu a zťLlšení _---'----_-----
p) rozhodLie o zrušení dnLžstvrt s ]ikyidací, --' ------ -----'-------
q) volí a odvolúvá liklidátor| Ll razhodLlje o.ieho al]měně,_--
r) schý(llLiezPťci|lllik:,,idátorlonaloženíslikNi.lačnínzůstltkeln---'------'-----'----

'ý rozhodLtje o dalších olázkách, pokud Ídk st.]noyí E(ikon, slano.y, anebo poktlr| si
rozhodtlyání o někleré věci členlká scltiize tyhrarlila' -------------'--

Není-li 
'členskú 'lchtjze usndšeníschapná' sl)olci p.e(].ed(l (]ružSlýa núhťa(]n[ schúzi ldk,

aby se kondld da 30 dnů otl te rnínu půtlodní t'ádné schůze. NáhracLní členská schůze mu'rí
být svoldna oyou pozýórkau s nezněr1ěnýl pořadem jednóní steinin způsobem jako
pilýadně )'ýolaná č]en.tkci schůze' ----

*

,
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9) ZaQis z členské scllíLze Yúotoyený do ]5 dnů ade dne kclnúní členské scht):e nusí bl)t
podepsán piedsedou a dali[nt členen předstaw ýll' PříPadně luké zol1t\L\Llrchrl |!
musí nintl .jiné ob'ytthotat námitky čle]1í! dlL!žst\,tl kleří plo daný btltl nehktstlyali tt
1ložódctl i o z aprot o kol oy án i. - -

101 Usnesení člen'yké sc/t[Lze se osúdčuja ,eřei}1ou lisÍi11ou zeiména jedná li 'ýa 0 21něnu
sldnol' z|'ušení ďruž.rtya s li}a,idací a pl,eměnu d|'LtžstlL| -'-

]]) P],íbhL1 zťlpiýu l1,oří 'reznan účastníkitschúze' pozýá]1kíL n(| i arodklad''' kleú b,b,
předla:e\) k prcjednch,anýnl bodůln. Kctždý člen nlá ptúvo t'1,:ád41 si zápi'ý d jeho Piílohy
knahlédntlí I. zápise sc u],edou i stana|iskd .]enširy) členil či.ie.]natliýý(h členú jes!liže
lib o Ío }1oŽáddjí'

12) Nanávrh členu družs^,a rysla.,í 'ýoud neplat}1o'ýt usne.le í č/enské lc.hůze' J1okud ie laÍo
l r'ozparu l práw1il11i předpi||y nebo stc! oýani družslyct. Návrh 

'-oudu fi1liže člen paddt,
1nžúdal-Ii o zaprotokololúní n(ir1itk,\ nclčle}1ské sChú2i' která usneseni piijdld, npbO
jeslliže ná}nilku aznánil předsedovi tlo.iednaha n1ěsíce od konání těttl schůze' a nehyla li
řádně sltllána do jec:lnoho mějice ode dne, kdy se o.iejín konání d.)fědět' nejr1éle l'šak
do ietlnoho rohL or1konání členske schůzp Ncivrh v:tldtt l:e trlocltlt clll iednoho něsíce ode
dne' kdy člen požádal o z4prot()kolo\,árí ntl ]iíký nebo o.í oz án1eni n.i lit]c, piedscdo1:i.

I3) '}e-li důl,oden ná\r'hu o nepldÍnosli razhodl1l.ltí členské 'lchúze skulečnost' že n'r:,ené
rozhodnutínebylo přijtlb členskau sch:izí P}.ota, že se o ně111nehlaltlyalo anebože obyah
llrzeného rozhodnurI neodpovíclá tozhodntLti. člcnskou schttzí přijtltér11l' je mož11é l)od11t
žalobu do ] něsíce ode dne, k(ly se člen o t\r.zeněn rozhodnutí cllněděl' neidé\e l.íuk c\o l..,tt ndcd,tilnttt.t,nu], bo,tr:,a,hnkorot 1,.,..,.i r,1,._.. ---- ------- -_--_-.

rl

l)

2)

člá\ek 26
Pieist0l,ensÍ|o dr žstýu

Předstayens^n je sla!uÍár.nifi1 orgánen družstltt kterémtt přítlttší obchtlt]ní l,erletlí
d]'1lžýl|C|, kteú n1ú 3 člen), \,alí ze 'ýyéha středtt předsetlu a tnis\tl1lředscdtt' _-_' ----
PředslLDens^| zej é]1l:1 ' ''
a) řídí činnasl (h.L!ž'\tl4 Lr rozhad1ie o$ech záležilostech' k|eré tleittnl 'rttnol,cutli.t\ t.4) i:4j4t 

^tn.;t 1t t '--','-','-

b) p/ní Ltsnesení členské schúze a odpclvídci jízu st'ott činttost.---

1lrdví úkon' ktetý činí' zókuenl
(1et1a před'rÍdlenslýa L dclbě lchtl

Předsedu.iedná zd družst\:o nuvenek, ie'li tšak pro
předepsána pí'senrui fol. 1a, je lřeba PodpisLt i ial'šíha
nePří| ()Dlna s li hO zas tttpttj e ni stclpře ds eda'

Cláfiek 27
KorttÍoIhí konise

}) Kontrolní kotnise má 3 členy' kontrolLie ,eškeťou či}1t1ost .]ru:,ýtla, prtl1etlnárá stížlttlstí
člen{t a uúže požadota! j0kékoliý infa].h1ace a doklatly cl htltpotlařeni družstytt Konttolní
komise je volena č|enskott schllzí a ie odpovědnú pallze člensk! schi:zi' nd o.st.lnílh
alg(inech dluŽstl(l je nezótis]á' --_--



*

stlana sedmnáctá

2) K()nlrolní koni,Je se s|hází podle potřeb))' nejnéně lšakjednal.l za 6 měsíců'

čLi ek 28

' odměq) čIe ů předstaýehstva o kotltrolní korrrise
Clenská schitze s!anolí za rykondvání toLených funkcí linanční odfiěnu členůfi
Piedsltl\,ensba a kontrolní koÚise za |ýkon litnkce a dčle Jinrlnční nóhrady za používání
llastního majetku k týkontt /ttnkce. () odlúěně d finanční nóhrudě rozhoduje zvlóiť pr,l
!,;, J'l,l\', n'f o o \nn]loIn] lÚti\: ----

čal w.
Hos p o d rrřen í rl ružs tý tt

čIIínek 29
Zák lad h í knp i tti l d Í ttžJtýu

}) Ztikladní kdpitól dlužs^,a lyoří souhrn členských.,,kladt), k.jehož splacení se členalé
-ovi.tli

2) Základni kapitál se zyyšLie ebo snižuje přije!ín no\ých členů' resp' l,ypořádanin
1') 'l:clt il, tt, .

člá ek 30
NedělitelnýÍo tl

]) DlLlžstw ly!\,ořilo při slénl vzníku nedělitclný Jbnd.
2) Tento l'otld lze použít ien ke kťytí ztťát dr]'Lžstlcl.-----

Čtánek 31
Eo s P o.tti řs ký ýý s Ieď e k

Cílem dluž'ltltl není ýyt1,Liřet zisk, dle ýybrané peníze inyestoý.]t do l,taljelku dťLlž|tva'
Vzníkne-li v,'ak z hospodaření družstýc| zisk' Pollžiie ýe ke kry!í zlrát |!týořených
v předchozích letech, zůJ|4|ek zisku zitstane jaka nerozdělený nebo nůže být převeden do

'fbtldu určenéful n(l op1'dyy d ínyeŠÍice či }1al lýol.bu c]louhtldtlbé zálohy na optaty tl
im,estice' Nerozdělený zisk může být paužil pouze k uspokojování bytoýých pot|eb členů a
k JoI\t'r, ]'U-tÚJi b')'1,lv, ho drlc'na
Zlťúld drlžstla ie Před aslně tltazoyána z nerozděleného zisku |y^,ořeného
t předchozích letech' Pakud ie zÍráta ýy'šší než \,yrýořené nerczdéle é zis]qj, pak'ie ztlót.l
ulTclzena z }1edělitelného fonLlLl' ZůSl4!ek euhťazené zlrcit! může býÍ přeýeden da dulŠích
L t ---------------.-

čllihek 32
Řtítnrí účetní ztirětka a ýroční 1prtila o ltospotl.rřehí

Družsfto je palinno zaji|!i! za kdždé účelní období řódltou účetní záýěrkLl' zd její
, ',.tvc"ioJp d.i Ttijtavtn,tvo

t1

tí
h /)



stťana os1]]náctá

)1 Spolu 't řádnou účelní zá\,ětkoll naýrhne Před'ýÍI\)enstw členské schů:i ke schválení

3)

1)

i zp|isob raŽdělení d užití zisku, pl'ípadně způsob úhrudy z|ríil

Čleru',yé družsn,a 'ri tttohou tyžádat řťLdnou účetni zólětku a zptáyt.L o hospodat'ení
a.":xr,r k a.hleJ, tu i ;do! 1, ! ii

Před.ýtdl,enslNo je poýinno zeiisÍil sPolu s LičetnI záýěrko1l, zpráyu o hospodařcní
družstya kterou spalu s Íádnou účetní ztběrkott přetlklcidú kProiednťlní člen'lké schLlzi'

a h nejpozději tltl ktlnce ptioletí následujícího účetního období Zpráva o hosptldui'eni
obsahLLje dtlležít é .Íj nanč ní útlaie o hospodaření 4 aje!koýé silLL1ci druž.ýtla' ---------------

Čtist vtt.
Společná a závětečná asÍa ove í

Cltihek 33
Společná ustaboýe11í

]) Rozhaú1utí D'kaJící,sejed}1atliNých čIenů Llružý!ýa jin n16í bý! d()rL!če]fu nebo oz áfie o

Dorttčení doporttčeným dtlpíten nebo io tla'rtních l'ukou je nezh'ytn! l, přípcxleth
stanoyených zťikonen lěmito stanold.11i či tozhodnutín č/enské schůze' ''----'-- ' '''-'''--

2) Lhútd k padLi í odyo!átlí čitlí l5 tlnťt od dorttčení rozhtldnu!í a počí|1á běžel dnen
následttjícím yl chti tloručení lozhod Lttí' není-li některým ustanat,enín stanal ncha

'áLo.1,l 1,Ii ' no J]naA

3) O od|olání prati rozhodnuLí předsÍdýens^,a rozhodLlie členská 'rchúze. 
'l'in není doÍčen0

nožnost odNolání k soudtt' pokud h stdnaNy či zúkon umtlžňu/e' O oclyolúní může
předs1aw s!\)o rcrhad out sa o' jesl]iže otlvolcittí v pIném rozsahu ryhol,í. -----------------

čláflek 34
Ziýěfečhi ustnhovení

1' Stano:y se mění lí11úo narý zněnín přijdtý\l1 Llýnesenífi člensk! schůze ktnané dne
1 ,-'6'2a]1 a nlbýwií liči}1no"^ti téhož dne' ' -

)' Družsn^osepodřizujezciktlnLtč.90,/)0]2Sb',zákotloobchoelníchko}'porucichjukocelkú
le .srrys1a.$ 777 odst 5 tahaÍo zcikona' '--------'---

3' Učinnosl čl' 31/2' sl.ll|o\, (''?odřízení se zákonu o obchodních kolparucích'')n4stó\\i
dnem zyeřejnění zápisu o padřízení se zcikonu o obchodních korporac'ích jako celku
I oh, hoJ,t:at t,j.,itkL

IV.

výslcdky hlasování

---Rozho.lný počct hLasů by] zjištěn Z platných prá!ních piedpisů a platných slano\' druŽst\]a
cinr : --------------------.

rJ

Iro5cl'\elc) //'llcIl\ \lJ]lo\ l000ohlJsLl \iech členů Jr.l,,sl\.r' lj' oj n'J.:'
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stťana devatenáctá
---_ Výsledek lrlasor'ání byl 7'jištěn pozoroVáním zástllpcc notáře'

-.-- Č1enská schťrze přijala rozhorlnutí c
notářského zápisu hlasovanin r l oox r, r)" "1T.lT 

stano\ u\ e'lenc \ c1á]rku III' p]smeno lohoto
hlasování)' :_-- ---:-_:-:---_':/!-lr'astl 

pro' n]kdu neb) ] proIj' nikclo se nezclrŽel

osvědčení
_'__ o.\édčri eri. enc' p'jl rrun'"e<Jn_li l lormaIrt. popsarj. h \ lnrlo no("i5]'imzapt..,'kcktenn b)lai'er'^a5J\Ll,.cdi";.,'" p"'''''l' pií.L"'i 

".,ů,l"'"".",""n"o.,přítomna a proh]ašu'i' Že tato ie.lnání a ÍUrmalt p-uer.]i'r'r.'r"iJ ioiu".]iiJ' o,"oo,,u'_---_-
-_*-osvědčuji,Žerozl]odnutičienskéschitzedružstvaoschvá]enízměnvs1anov
družstva b}']o piijato a proh]ašuji. že ollsah ."'h",t;";i;; ;;;;;;"'.,'o'.íi'],lJ' n,"oo*" "
zakladatc1skýnli doku..nty d*ž,ir'u'

vt.

Vyjádření předsedajícího

-..- obsah tohoto notrířského zánisu bvl..l ' l _ _ '' '. ' pn Dřťčlen, plcJ.cd.|r. lho ocz r)lrrd

vtr.

v} jádiení /áslupcc noláře o splněni pÍedpokladu
pro \ep\lini nolířského 7ápisu

-_'' 
'T:'r/".ii 'r: 

pri\ni ieon;]]'' klťrc jc nb5nhť|n IoI oIo ' ola'cIcnn ,,jpi.u. ]e v.nLr]aous pl"\ rIm' nředpi"\ a za( ladrreJtk r .l i .ln\.r,.]ťnt) n1,o' 
""o 

ar- 
'r.', 

u'i'1 ai"l..o" 
' 

-* -
--_- Poh'tzÚi. Že prár,'rrí jednání splriujr
preoprsem pro zápis c1o u"i"']nelo ..;.tňi'l':"']'::::: T:Ť:: ýanovené Zviáštním právním

.--,- Porrrz.r...;e b1l1 .plrctl lorm:rli11
Jcordnr J pro,,ipi. do \cíťjnel'o rci.Iiilu

stanovené zvláštním prá\'nim předpisem plo prá\,ni



stlana d\.acátá

*'- o tom by1 tento notářský Zápis scpsán, předsedajícím členské schůZe přečlen_ jím po
piečlení scl]válen a předseda.jícím a zástupcen notáře vlastnoručně podepsán.

---------------.------- SvaropluL Carbo'. \.r. --------------
lUDl' JoselKawulok. notářv ostia\ě. L.s. ---__

------ zástupoe JUDI. Joscfa Kawuloka. noláře se sídlem \ osřa\'ě: ----
*-------- Mgr' Andřea ZdmŽilová Kutějová. v'r' ---'- ''__-____-__--_-

----PotvIzuii,žetentostcjnopisnotáiskéhozápisu, l'ydaný dne dvacátého třelího
června roku dva tjsice čtřnácl (23.6'2014), se doslovně slloduje s notářským Zápjsem

sepsanýmjménem JUDI' Joselá Karr'uloka. notáře v ostravě' jeho zástupcem ustano\'enm
podle .s 24 notářSkého iádu Mgr' Andleou Zdmži]ovou Kutčjovou, dne 17'ó'201'l pod č' \z

7átunce JI JDÍ. Josefa Kau.Llloka.
notáie se sídlem r' ostravě:

lr


