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Sepsany dne t ináctého prosince roku dva tisíce dvacet jedna (13.I2'202L) JUDr. Josefem
Kawrrlokem, notá em se sídlem v ostravě' v kancelá i na adrese ostrava, Moravská ostrava,
Milíčova 1670l12.

----- Na žádost svolatel členské sch ze bytového družstva s obchodní Íirmorr Bytové
družstvo Vyškovická 1'78 se sídlem Vyškovická 508/l78, Vyškovice, 700 30 ostrava, IČ 268
48 368' jehoŽ existence mi byla prokázána vypisem z ve ejného rejst íku, a to obchodního
rejst íku vedeného lfuajsk m soudem vostravě, oddíl Dr, vloŽka 1818 ze ďne 24.IL2O2I,
jsem se dne t icátého listopadu roku dva tisíce dvacet jedna (30'11.2O2l) dostavil na místo
sarné do místnosti školní jídelny ve 2. nadpodlaži objektu ZákLadru školy na ul. Še.íková
v ostravě, Vyškovicích, abych po ídil tento notá sky zápis, obsahující níže uvedené: --_--------

ROZHODI{T]TI
členské schrize dru žstva

BytoYé družstvo vyškovická 178

----- P ed zahájením jednání členské schťrze družstva jsem zjistíl:

Existenci družstva Bytového družstva V; kovická 178 z vpisu z obchodního rejst íku
Krajského soudu v ostravě oddíl Dr, vloŽka číslo l8l B a prohlášení p edsedy
p edstavenstva <lruŽstva o tom, že daje ve vypisu z obchodnilro rejst íku jsou irplné a
pravdivé azachycujipravdivy právní stav druŽstva ke dnikonání této členské schťtze' _-_---

Prjsobnost členské sclr ze rozhodovat o věcech' které byly na po adu jejího jednání je dána
ustanovením $ 656 zákona č' 90l20I2 Sb. a platnyni stanovami druŽstva a byla ově ena na
zák\adě platnych stanov druŽstva.
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Způsobilost členské schůze družstva přijímat rozhodnutí byla ověřena na základě listiny
přítomných na jednání členské schůze druŽstva, podle platných stanov druŽstva a plných
mocí zmocněnců.

----- Na jednání členské sclrůze družstva bylo přítomno či zastoupeno 66 členů druŽstva,
předstawjící 66 hlasů z celkového počtu 66 hlasů členů oprávněných hlasovat na jednárrí
členské schůze druŽstva.

----- Listina přítomných, plné moci zmocněnců a úřední doklady totoŽnosti splňují všechny
zákonné fbrmáIní náleŽitosti a nevzbuzljí poclrybností o jejich platnosti.

----- Po celou dobu jednání a rozhodování členské schůze družstva o sclrválení změny stanov
druŽstva nedošlo ke změně počtu přítomných či zastoupených členů oprár'něných hlasovat na
jednání členské schůze druŽstva.

IL

Předseda členské schůze družstvao
svědci' tlumočníci' přotesty

----- K rozhodnutí členské schůze druŽstva s obchodní fumou Bytové družstvo Výškovická
178 došlo na místě samém v místnosti školní jídelny ve 2. nadpodlaží objektu Základní školy na
ul' Šeříková v Ostravě' Výškovicích, dne třicátého listopaáu roku dva tisíce dvacet jedna
(30.1l .202r).

Jednání členské schrize clruŽstva

*

8.8. 19 56, byem Vyškovická 508/178,
hlasor,ánírn členské schťrze druŽstva S

p edsedal pan Svatopluk C a r b o l, nar. dne
Vyškovice, 700 30 ostrava, Zvoleny do této funkce

následuiícírni vysleclky, l00 % hlasri pro, nikclo nebyl
proti, nikclo Se nezdrŽel hlasov áni.

"'-- Zapisovatelem byl pan Ji í Adame c, zvoleny do této funkce hlasováním členské schrize
druŽstva s následujícími v'sledky: 100 % hlasťr pro. nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel
hlasování.

----- ově ovatelem zápisu byl pan EvŽen Šimek, zvoleny do této furrkce hlasováním členské
schťrze družstva s následujicími rysledky: |00 % hlas pro' nikdo nebyl proti, nikdo se
nezdrŽe| hlasování.

----- Svědci, drivěrníci a tlumočníci nebyli jednání členské schťtze dr'rržstva p ítomni, nebot'
jejich učasti nebylo zapot ebí._-

----- P edsedající pan Svatopluk Carbol p ed p ijetím rozhodnutí členské schrize druŽstva
prohlásil, že členská schťrze družstva je zp sobilá p r1ímat rozhodnutí, nebot'na jednání členské
schtize druŽstva bylo p ítomno či zastoupeno 66 členri družstva, kte í vlastní
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celkem 66 hlasů, se kter"-irni je spojeno právo hlasovat na jednání členské schůze družstva,
předstawjící 66 blasů z celkového počtu 66 hlasů členů oprávněných hlasovat na jednání
členské schůze družstva.

Proti jeho prohlašení o způsobilosti členské schůze družstva přijímat rozhodnutí
n e b y l y vzneseny Žádnéprotesty.

----- Proti ýkonu hlasovacího ptáva kteroukoliv osobou přítomnou na jednání členské schůze
družstva n e b y l vznesenprotest'

----- N e b y l vznesen protest osoby, jejíž účast na jednání členské schůze druŽstva nebyla
připuštěna, nebo jíž by nebyl umoŽněn výkon hlasovacího práva.

--___ Totožnost předsedajícího byla zjištěna z občanského průkazu.

III.

Vlastní rozhodnutí
členské schrize družstva

----- Členská sch ze druŽstva s obchodní firmou Bytové družstvo V škovick á l78 p ijala
toto:------------

Rozhodnutí
o ztněně stanov

----_ Členská schrize družstva r o zh o d I a o změně stanov clrušsna fuk, žestávajícíznění
stanov se n a h r az uj e nasleduiícírn zněním: ------------ --___------:--

^STAIVOVY

Bytové družstvo Vyškovick 17B
ft 268 48 368

ČtÍst I.
Z kladní ustilnovení

ČItfrnek I

]) Firma : Bytové družstvo Vyškovick 178 --------
2) Sídlo : Vyškovick 508/178, Vyškovice, 700 30 ostrava
3) Bytové družstvo (dále jen družsno) je zapsáno ve ve ejném rejst íku vedeném u

Krajského soudu v ostravě v oddílu Dr , čislo vložlcy 1818. ------
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Prťtvní poměry družstva uprctwje z[tkon a tyto Stanow.-------'--

DnĚ,stvtl 'je společenstvím neuzav eného počtu osob, které .je :aloženo :ct čel'em

zcljišt'ov n[ bytovych pot eb srych člen . Druž'ytvo je pravnickou osobou, vystupuje

v pravních vzta:ích svym jménem a za porušení svych závazku odpovídá celym ^st5im

muf eÍkem.

Čtist tt.
Činnosti družsna

Čltnek 2

l) (:innost družsÍva je založena na vlastnicní, správě a provozlt b1ltovych donl , byt a

nebytovych prostor, budov s nebytovymi prostoty a na ostatním majetht dntžstvct.

2) P edmětem činnosti družsna je zejména:---
(t) činnost:ct čeletn zališt'ování pot eb svych člen spočívající p edevším v" ------------

aa) organi:ování p ípraty a provťldění pop . zctbe'-pečovtiní vystttvby byt
a nebytotyck prostor

ab) prclváděni pop ' zttjišt'ování spravyl, udržby, Opra , nloclenlizací a rekonstrukc[
bytov.vch a nebytollych obiektťl, byt a nebytol,ych prostor ve vlasttticťví družsna
nebo člen družstva

uC) :ujišťovciltí trllnění spcj en clt
clnlžs tv(t n,ebo členťt tťružstvct

s užívanim b7,t ct neb))tovych prostol' ve vlctstttictví'
__:___

ad) uzavírťtní srnl.uv o nťtjmu clnĚstevních bylfi (družstevních nebyto'lrich prostor) --'

b) činnost :a učelem podnikaní spočívající p edevším v nájmu b),tťt, neb"vtovych prostor
cl staveb osobánt, které neisotl členy clružstvct

3) V souvislosti s p edmětenl činnosti m že družstvo .sÍdnovit dnLžstevně správní poplatlql --

Č st ttt.
Členství v clružstl,u

Článek 3
Va k členství

Členem družsna mťtže byt 'len.fy:icka osoba, kterťt se :avaže k dodržovaní starulv.

Člensní vznika p i splnění l,šech podmtnek stanovenych zákonem a těmito stanovami, ct

to: ---------
a) dnem vzniht druž,sÍvtt p i :aložení dntž,stvct,

b) dnem rozhoclnutí p edstavenstva družsna o p ijetí za člena nebo pozděiším dnem

uvedensim tolnto rozhodnutí,
c) p evodem nebo p echodem dnlžstevního poclíltt.

Ú

I)

2)
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Rozhodnutím p ed'stavenstva člen,gtví vzniká dnem, ktly p ectstavensh)o rozhodne o p ijetí:u čl'ena na základě písemné p ihlaštq. K p ihlášce mttsí byt p.ipqeno ptltvr:ení o
zaplacení základního člen,ykého vkladu ve vyši 4.s00,- Kč. P ihláška uciazeči o člen'ství i
ro:hodnutí dnĚstva o p ijetí musí m'ít pí,semnou Jbrmu Q musí ob'sahovet.firmtt clružstvct,
.jméno a bydli'ště uchazeče o člensní a vymezení.leho drtĚstel,ního pocJíltt. --------
P eclstavenstvo .ie povinno rozhodnout o p ihlťtšce neipozclě"ji na pnní sch zi v rněsíci
ná'sledujícímpodni,kdybyladružstvupihlškadoručána.
Družstvo yrcití zápi'sné a z klactní členslqi vklacl uchazeči o čl.enství, kterého nep ijalo zct
člena, do t i.ceti dn ode dne nab)ltí učinností rozhodnutí o nep ijetí rtchazeče za člena
drttž'stt ct.

Čl nek l
Družstevní podíI

] ) DnĚ,stevní podíl p edstawje prava a povinnosti členct plynowcí : členství v družstytt. -----
2 ) Spoluvlastnictví druž.gtevn íh.o podíltl.je vyloučeno' ----------
3) Zustal,ení dluž'stevníhtl podílu je vylottčeno.

C'l nek 5
Společné členství manžel

]) Společné členství memžel' vdntžstvtt v:ttika, jestli.že je dntžstevnt poclíl součťistí
společného jmění manžel . Ze společného člensuí jsou oba manželé oprávněnr a povintti
'společně u nerozdil.ně. Jako společní členové mají jetlen hlas.--------

2) Je-li 's družstevním podílem, ktery je součcistí společného jmění man.želt), spojeno pravo
na' ttzqv ení nájemní smlouvy k družstevnímu byttl, jde o právo na uzav áni smtouvy o
společném ndjmu manželti.

3) Je'li s ďružstevním podílem, ktery je součťtstí spol.ečn.ého jmění manžel , spojen ndjem
družstevního bytu,.jde o společny n jem manželti.---

]) Je-li jeden z manželti vylučnym členem clntžsva, mají oba manželé společné nájem.ttípr vo podle občanského zdkoníht oclyozené od práva nťtjmtt mcmžela, itery ie vylučnym
členem družstvtt. V p ípadě zaniku členství manžela, ia irtro: nťtjemníio" práva b1,lo
společné najemní pravo odvozeno, :anikťr také nájemttí prdvo c\nlhého manžela.---5) Vznikem společného členství manžel nezaniká to samistatné členství kteréhokoliv z nich,
které se nep eměnilo na.jejich člen.ství 'společné. -----6) Existence společného členst:lí manželtj nevylučuje vznik samostatného člensní
kteréhokoliv z nich v Íomtéž nebo'jiném bytovém clružsruu.---

7) Společné člensíyí manželti zanikri: -----
a) vypo á.dáním společného.inlění manžel ,b) marnym uplytutím lh ty pro 'ieho vypo ádání poclle občan'ského zrikoníku.8) Společné členství manžel nl že zanikn(nÍ vdtisletlku vypotddání na zriklatJě změry;
m anžel ského maj eÍkového režimu smlouvou, n ebo rozh od nut[nsottdtl.

t)

5)

t

6,
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ČMnek a
Splyttutí dražstevních p a díl

NabucJe-li člen za trvání svého člensruí v družslsltl dal,ší družstevní podíl, .jeho družstevn'í

poctíly splyvttjí v iediny dn, ,yÍevní podíl v den, kdy je člen nctbucle. J,sou-li však s kuždllm
-: 

t{ružsivních poclíl spof ena práva t etích osob, družstevní podíly splyvají až dnem, kdy tatrl

prava t etích osob zaniknou, ledaže dohocla člena družstva s takovou t etí osobou určí jinak.

ČMnek r
P eměna členství

K p eměně členství docha:i v p ípadech, kdy se společné členství munžel mění ntt samostatné

čIenství jednohrl z manžel nebo Se samostatné člensní jednoho z manželťl mění na spol'ečné

člensní manžel , ct to bud' dohodou manžel nebo byvalych manžel' nebo ro:hodnutím
soudu.

člttnek 8
Ro zd ěl ení družst ev níh o p o dílu

Rozdělení clružstevního potlílu je možn'é, je-li člen nájenlcem nejtnéně dvou družstevních byt

nebo dvot,t cJružstevnich nebytovych prostrlr , nebo 'jednoho družstevního byttl a jednoho

družstevníllo nebytového prosÍont. Člen, jenž je pť'oodním vlastníkeru rozděIovaného

drttž,stewího podílu, nlčí za dluhy, které jsou s dntžstevn[m podílem spojeny. Pr(tvní čtnlq
rozdělení družstevního podílu nastanou nejd íve splněním vkladové povinno'sti kzákladnímu
členskémtt vkladu nabyvatelem družsÍevního podilu vzniklého rozděIením. P'i rosděIení

drttžstevního podíl'u a p evodu nebo pr'echodu dnlžstevních podíl vzniklych rozdělením se

uyčí, se kterym : not'ych dntžstevních podíl bude spojen nčtjem kterého družstevního bytu

nebo družstevního nebytového pro Storu.

,ť,|:'onor|n,- 0

Č)len druž'stva má prťno :eiménu"---

tičasnit se osobně nebo prost ednicní svého zťtstupce (na:cikladě p[semné plné mtlci) na

.iednání a ro:hodoyání členské sch ze dnĚstya,
volit a byt vol.en do orgán dntžstva,
t.t:av ít s dntž.stvem smltlttvu o bttdtttlcí smlouvě o náimu družstewího bynl nebo

dntžstevního nebytového prostoru do t iceti dn po vzniht tohrlto prtiva, splatí-li další
čtenslql vklad na vynu družstva ve lh tě jím stanovené,

uzav ít smlouvtt o nťtjmu dn'Ěstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), a to na

z ktadě uzav ené ,smlouvy podle písm. c) s p íslušnym orgcinem druž,sÍva, nebo .jako
nabyvatel na : kladě smltnny o p evodtl clružstevního podíIu, zanikne-li se zťt.nikem

člensní p evotlce v byttovém družsnu i jeho náiem bytu, a splni-li dalši podmitlley určené

stilnovanu,
obtlržet lypo ádací podtl podle Slclnov v p ípadě raniku člensn'í,

ť

b)

c:)

Q)

d)

e)
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f) platit nájemné spojené s užívdním dntž,ytevního byttt (dnĚ,stevního nebytového pro,toru)
v rozsclhu pouze tičelně Ytnaloženych náklac{ť't vzniklych dntžsrytt p i ieho správě, včetně
nťtklad na opťQvy, modernizace a rekonstnkce dom , ve kieryillt se nctchá:e.jí, a
p íspá'k na fuorbu. dlouhodobého Jinančního :clroje na Opravy a' investice do těchto
dntžsÍevn ích byni (cl ruž's tevníc h n ebytovych prostor),:-------------

g) poclílet se na 4ihtldťtch poslrytovctnych tJružsÍvem.-

Čt nek 10
Čtenskě povinnosti

Člen družstva .je povinen :e.jména iloclržovat zákony a jiné právní p edpisy, 'Ignovy a
rozhoclnu t'[ orgán d ružs tva.

Clitnek I I
Člrrrsky t:klu.cl"

1) *:ra ďen se podílí na zd.kladním kapitčtlu dntžstva :akladním členslqi7n vkladem'
2) C'len.slg\ vklacl v družsftu 'je no en součtem :ákladního členského vkiadu ct všech ctal.ších

členslqlch vklad ' Po cÍobu trvaní člensní v clružstvu nesm'í vy,še členského vklacltl člena
v druž.stvu kle,snout pod hodntlttt záklaclního členského vkladtl.-----

3) VyŠe zakladního členského vktaduje pro všechny členy stejnťt ct činí 4.500,- Kč. ----------'Í) Vy'še dal'ších čIenslqlch vklatl n že byt pro .jednotlivé členy rrizna, a ÍO ze.jména dle
velikosti a kvality byttt, s nímž je ,spo.jeno právo nu tua'v ení nčtjmt,t bytu. ni]st členskí,
vklad slouží zejména k po í:ení bytového domu a ptlzemht," a '1eho rekclnstrtlkci a
modernizaci Vyši dalšího členského vklatlu stanovttje čtenská schtizě.

5) Clenská schťtze m že rozhodnout o složení dalšího členského vklatltt pro st vctjíc[ i
budoucí členv dnlžstva. V ši, tičel použití a potlmínlq, jeho splacení trčí členská scht]ze
svym u,sn esentm. ------

6) Poďmínkou vzniku členství je zaplacení :ákladního čIenského vkladu a tihrctda clqlšího
členského vklq t nebo p evzetí povinnosti k uhradě clalšího členského vkladu nct záklaclě
smlouvy.---

7) Členové nenlčí :a zťiva:lql drttž'sna. V p ípadě :vyšen.í :ákladního čten,ykého vkladtt nebo
snížení:tikladního členského vkladu se postupttje podle : kona'

B) O p ev:etí povinnosti k dalŠímu členskému vklacJtt u:av e p etlstavenstvo Se členem
písemnou smlouvtt, ktera obsahuje daje o vyši peněžitého vkladu nebo o tonl, .iaká věc
nebo provedení jaké práce anebo poslrytnutí .ja.ké služby tvot'í p edmět nepeněžitéhrl
vkladu, dále :p sob a vyši ocenění nepeněžitého vklacJtl, lh ttu^ pro splnění vklackné
povinnosti a podmínky pro vypo ťtdání dalšího člen,ského vkladu nebo.jeio čťtsti :a trvanf
člen,ství. Smlot.tvtt o dal,ším člen'ykém vkla t, ani je.jí změru.t nebo ztu'šení.již neschvctlttje

'j 
i ny orgán dnlž,stvct,

9)Dalšičlenslqlvkladmženlíttttké'formunepeněžitéhovklacl,Ll,-----.----.
l0) Nepeněžiry vklad ocení :nalec 7e Seillamu znalcti ved.eného poclle jiného prťnního

p ectpisu určeny dohodou tlružstycl a vklaclatele, q ÍO na náklad vklcrclatele. Nepeněžil1l
vklad nelze zctpočítat na čIenslql vklad vlšší častkou, než nu jctkott byl. rlceněn. -------------

l I) Nepeněžity vklad schvaluje p ed jeho vložením členská schtize. -----.---------

a
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Člttnek 12
P evod rlraž,stevního potlíllt

1) Pravni činlql p"evodu dntž,yÍevního podílu ttctstávc$í vťlči dnĚstlnl d'nem doručení činné
stnlouvy o p evodtt dru'žstevn[ho podílu družstvu, ledaže smlouvct určí učinlql pozděiším
datem. Tytéž tičinky .jako doručení smlouvy mťt doručení prohl šen[ p'evoclce a

nabyvatele o uzav ení takovéto smlouvy. P i p evodtl musí byt splněny podmínl<y člellství.

2) P evotlce dntžstevníllo podíIu ručí za dltlhy, které.isotl s clružstevním podílem spojeny. ---

3) Člen mtiže p evést část svého dnĚstevního podílu na.jiného člena jen po.leho rordělení
p i dodržení zakonnych podmínek.

Čldnek 13
Z nik člensh,í

l) Členstv[ v družstwl zaniká;
a) dohodou,
b) vystoupením člena,

4 w'loučením člena,"-'-'-
d) p evodem družstevního pcldílu,
e) p echodem družstevního podílu,

'Í) smrtí člena dntžstva,
g) z nikem prát',nické osoby, ktera.je členem družstva,
h) okamžikem, kcly nastavctjí tičinlcy prohlašení konhrzu na mujetek člena tlružstyt, ----

okam:ikem, kdy na,stávají učinlql schvalení oddlužení zpeněžením majetkové podstaÍy
nebo plněttínt spltitkol,ého kalendá e 'se zpeněžením ncLjetkové podstu4, člena,
jestliže v rozhot]ntttí o schválení oddlužení insolvenční soud uložil člerul v1ldat

dntžstevní podíl, ktery) 5|O1r:1jako jeho obydlí, insolvenčnímu spravc:i ke :peněžení,
anebo okamžikem, kc|y o zpeněžení družsteyního podíIu požádul za"jiŠtěnyl vě itel, ----

j) doručením vyrozumění o ne spěšné opakované dražbě v ízení o v|,konu rozhoclnutí
nebo v exekuci nebo, není-Ii drttžstevní podil p evoditelny, pravomocnym na ízením
vykonu ro:hodnutí posÍižením družstevního podílu, nebo právní mocí exekučního
p íkazu k postižení družstevního poďílu po uplynutí lh ty uvedené ve t'yzvě ke splnění
vym hané povinno'sÍi podle zvlťŠtního pravního p edpistl, a byl-li v této lh tě podán
n vrh na :asta'vení exekuce, po právtlí moci ro:hodnutf, kterym bylo ízení o
za,stayen[ exekuce Zastayeno, nebo kterym byl návrh n(I zastavení exekuce oclm[tnut
nebo zamítnut, nebo,---

k) zánikem pracc;vního poměru podle s 579 odst. 2 z kona o obchodních korporacích a
družstvech,

l) .jin\,m zpť.tsobem stanovenym :ákonem.--

2) Člensní v dnlžstvu se obnovtlje, .jestliže byl zrušen konkur.s na majetek člena z jin ,ch

d vod než pro splnění ro:vrhového u'sne,sení nebo proto, že ,jeho mctjetek byl zcelu
nepostačující, jeho členství v dnlžstvu se obnoví dnem, kdy .le druž'stvt't dorttčen pro.jev
v'ťtle člena člensní obnovit; nestane-li se tctk do 4 měsíc od pravní mtlci takového
rozhodnutí, toto právo zanik '. Vyplatilo-li byÍové dnĚsno lypo daci podíl' člen ha
nahradí družstvtl spolu s projevem v le člensní obnovit, .jinak se mu člensní v dntžstvu
neobnovi,

e
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odstavec 2) platí obdobně i v p ípadech, kdy byl 'lkončen rykon ro:hodnutí, nebo :ctnikly
činky exekttčníhcl p íkazu k postižení dnĚstevního po'tlílu, leclaže fulla rymahanápovinnost alespo zčťtsti splněna 1 prost edkt) :ískanych postižením tlružstevního'podílu, --

Dohodou o zániht člensruí me:i členem a clružs^,em uzav enrnt v písemné .formě, končí
členstvívnísjednanymclnem,Jednov),hotovení,dohodyobdržíčlen.------

Čltnek 1n
Vystoupení

Člen m že z dnlžstva vystoupit. Člensni zanikd uplynuÍím vypovědní tloby dvou měsícti,
běh této lh ty začínti pr'vním dnern kalendáního měsíce 

-n 
sle jícíio po dtlručení

p'ísemného oznámení člena o vystoupení dntžstvu.
Člen, ktery nesouhla'yí s p eměnou áružsna, mtjže z družsna yy:stoupit.--
Vystupuje-li člen z dnlžsrua proto, že nesotthlasí se změnou ,stanov,

a) změna Stanov není pro :,ystupujícíhtl čl,ena tičinna a v:tah me:i členem ct dntžstvem se
ídí dosavadními sÍa'n ovami,

b) ttvede d vod ly'stoupení v oznámení o vystolpení, .iinak se n.e.jed'ná o vystoupení :
tl vodu nesouhlasu se změnou stanov------

c) don í ozná.mení o vystallpenÍ druž,stvu ve lh tě 30 ctnťl. ode dne, kdy byto u'snesení
čIenské sch :e o :rněně sÍanov p ijatrl, 'jinak prťtvo členct vystotlpit z druž'stva z dlivocht
nesouh'la'w ,se změnou.,9Íanov zanikťt c.l -----------

d) člen'ství vystt'tpujícího člena zani.ka uplynutím katendá ního měsíce, v němž bylo
oznámení O vy'ytoupení cloručeno druž.rtvu

Postupem podle p edchozího od,gÍavce m že vystoupit z družstva každy člen, ktery na
členskésch:inehlasovalpro:měnuStanov,.tctlnéhlasování'se:akanie

O:n mení o vystoupení m že člen tldvolat.f ett písemně a ,ge souhla,sem dnL.ž'stva.

Čltžnek ts
P echod družstevního poclíIu

]) Na dědÍce dnlžstevního podílu p echází nťtjem dntžstevního bytu nebo prčtvo na uzav e,í
,smlouly o najmu, včetně prdv a povinností s tím spojenych. -------------:-

2) Družstevní podíl, ktery byl ve společném jmění m.ctnžel , p echazí na po: stalého
m'unžela, k tomu se p ihlédne p i vypo ádání dědictví. ----------

Cltinek 16
Vyloučení člena z družsna

]) Člen mtiže byt z družsna v.vloučen rozhodn.tttím čtenské schtize pokucl :ávažnym
zpťtsobem nebo opakovaně ponlšuje svoie členské povinnosti nebo p estal spliiovat
podmínkv pro v:nik členství.

t)

2)

3)

*

1)

s)

Ú
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2) Č)lena, s.jehož dnĚstevním podilem je spojen nčtjenl tlružstevního byttt nebo družstevního
nebytového pťostoru, lze ; družsnu vyloučit i teh.dy, pohd
a) poruší jako najemce hrubě svou povinnost vyplývajtcí z naimu,
b) byl pravomocně odsouzen pro únyslný trestný čin spčichaný proti dnržstvu nebo n.a'

osobě, která bydlí v domě, kde je najemcův byt nebo nebytový prostor, nebtl proti
cizímu majetku, kteý se v tomto domě nachází. ----------

3) Ro:hodnutí o vyloučení společných členťt (manželů) sje Sa]no.st(ltně doručuje každému
z manželů.-

1) Před rozhodnttÍím o vyloučení je družsruo povinn.o udělit členovi písem'nou vý.strahu.
Vyloučit člena družstva be: udělení této předchozí pisemné výstrahy lze v přípaclě, Že
porušení členslrych povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách mě|,
nasledlql, které nel:e odstranit. Vyloučit člena dnlžstva be: předchti:eiící písenmé
ýstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomtlcně od.sotl:en pro timyslný tre.sttry čLn

'spáchaný proti družstvtt tt nebo proti čIenu družsna.
5) Rozhodrutti o v)llottčení se vyhotoví písemně. Proti rozhrltlrultí členské .gchů:e o vyloučení

může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodntttí návrh
soudu na prohldšení rozhodnutí o vyloučení sa neplatné.

6) Do doby uplynutí lhůty pro padán[ navrhu u soudu nebo do doby pravomocného 'yktlnčení
'soudního řízení družstvo nemůže vťlči tomuto členovi uplatnit žádna prúva plynoucí ze
zanilal jeho členství.

7) Ro:hodnutí členské .schů:e rl vyltniení členu se vylučovallémtt členovi doručí do
vlastních nlkou ntl 'jeho adresu uvedenou v se:namu členťt.

B) Družstva .je oprávněno rozhodnutí o vylottčen[ zrušit' () zntŠen[ rozhodnut{ o vylclučení
ro:hodtýe člen'yká schů:e. Se znt.íen[m v),loučení musí v7,|u16gryi člen vyslovit písemný
solth'las. Pohrl nettdělí tento souhlas do iednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě
l'o:hodnutí o znŠení vyloučení doručeno, krozhodnutí o zru,šení vyloučení se nepřihlíží.
Toto neplatí, pokud vyloučenú osoba o zrušení ro:hoclwttí o vyloučení již dříve pisemně
požádala. Členská schůze.le clprávněno znlšiÍ rtl:hodru'trí rl v.vlouČení v případech, v nichž
probíha ří:ení o prohl(tšení neplatnosti vyloučení čletta : clružstva. Pohtd bylo
rozhodruttí o vylottčení znňeno, nebo byloJi ro:h.odntlto sortdem O Íom, že navrh soudu
proti rozhodnutí o vylottčenijsou důvodné, členství člena v družsÍvtt ne:aniklo.

Cldnek 17
Zúnik draž'stvtt

Členství zattika zániketn druž.stva bez právního nťt'lÍttpce dnem výmazu clružstvct z veřejného
re f stt'íku.

Clánek 18
Vypo ddacípodíl

]) Zťtnikem členství vzniká b ,valému členovi nebo.leho dědic m nárok na lypo adací podíl.
Vypo ddací podíl.fe roven splacenému zakladnímu a dalšhnu čl.enskémtt vkladu.

2) Vypo dací podíl se vyplácí v penězích.
3) Vypo ádaci podíl je splatny do ,íede'cáti dn , nejd íve však po t'wolnění a p edaní bytu. ---

I
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Čltinek t9
Seiltam člentt

] l Drttžstvo vede seznam v,šech svých členů. Do se:nctmrl členů se zapi'sttje.

jméno a bydl'i'ště nebo .yídlo, pr'ípadně také jinťt ělenem určena adresa pro
doručovťiní,
den a způsob v:niku a :aniku člensní v dnl,žstvu, výše členského vkladu v členění na
zakLadní člen'slry vklad a dalšÍ čtenské vklady a rozsah splnění vklatlové povinnosti
k členskému vkladu

Clen .je povinen oznámit a doložit dntž,sÍvtt každ'ou :měnu úcl'ajů eviclovaných v 'ceznamttčlenů be: zbytečného odkladu poté, kdy tato Skutečnost nQ'i(Ila. Družstvo .je povitttto
provést zápis zapi'sované 'skutečnosti bez zbyÍečného odklactu poté, co mu iuck znlěn.ct
prokťlzcincl.

Do seznamu člen má pravo nahlížet a' žádat bezplatné vydání potvrzení o svém člensní a
ob'yahu 'svého zápistt v Senlamu členti kažcty člen družstva. pákud člen požaduje vydaní
tohoto potvrzení častěii nežli ] x:A rok,.le povinen uhradit cl.ružstvtl oc] voclněnité nťlktarty
's tím spoj ené. -----------

P ed'stavenstvo je povinno umožnit nahlédnout r1o p ísllšné části seznumll každému,
.je'stliže osvědčí prdvní :ajem na tomto nahléďtrutí nebo doloží písemny sotthlas čIena,
kterého se zdpis tyká, podpis člena musí b ,t u edně ově en.

ťlaq1e, které jsott :apsaryl v Se:n.amu člen , .je clružstvo opravněno ptltlžfuat pouze pro 'svépot eby ve v:tahu k člen m druž'stva. Za jinym tičelem mohou b i t-vto uiie pou;ity jen
.se souhlasem členti, ktery'ch se tykají.

P e'stane-li byt člen družsÍs'a jehcl členem, clntžstvo v1,značí tt o shltečnost v Sezn.amlt
člen bez :bytečného odkladu' Do této ča.sti ,yeztlanu p ed.stal,enstvo umožní nahlédnottr
pouze byvalému čIenovi, jehož se :api's ká, a .ieho právnímtt nástttpci. Jiné osobě
poslqltne družsno tidaje zapsané v Seznclmll pouze :a potlmínek stanoienych :ťtkonem
upravujícím podnikání na' kapitálovém trhu pro poslrytování ctaj ,robru veclotrcí
evÍdenci investičtzích nástro.j nebo jinyni právní,mi p eclpisy.

Článek 20
P enechání bytu (nebytot,ého prostoru) tlo nájmu na určitou clobu

Dt'ttž'gtvo m že ,ymlouvoLt o ndjmu p enechat byt (nebytovy prosbr) fyzické pop . právnické
osobě, i lafuž nepujde o člena družstva v p ípactě, kcly o by} fuubyioiiy p,,o'iu) náná :ťtjem
žtidny z čIen druž,stva. Stejně m že clruž'stvo p enechaÍ byt (nebytivy prostor) tomtt', kclo
:ubezpečuje provo: clnĚstevního domu. Vyi,še nťtjemného a tihracly':a plněnt spo.lená
stĚívánímbyru(družstevníhonebytovéhoprostoru)seurčívesmlott'vě.

u)

b)

2)

*

3)

t)

s)

6)

Ú
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Čltúnek 21
N ój e m dru't'stevníIt o bytu

S každým členem dntžstva ttzavř'e dnlžstvo nóiemní smlouvu k byÍu nejpozděii do 2 mě'yíců od
vzttiku čIenství, a to blíže za těchto podmínek:

]) Najemní smlouvct bud.e se čIenent. dnlžsua (dále nájemcem) uzavřena n(I dclbu neurči.totl.

2) Dntž'stvtl je povinno odevzdat nájemci byt ve 'stctl,tt. zptisobilém pro řádné uživúní, není-li
s nťtjemcent dohodnuto "iinak. ------

3) Nťtjemce má pruvo přijímut ve své domácnosti kohokoli. Domócností 'se rozum'[ ti, co
spolu bydlí. Přijnle-li nťjemce nového člena své dotnacnosti, oznamí nýšení počttl osob
žijících v bytě bez :bytečného odkladtt pronctjímateli,' netlčiní-li ttl nújemce ani clo dvou
měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně ponňil svou povinnost s nepeněžiýnl
plněním s možností uložení sankce 50,- Kč za každ1i den plnění' Najemce mťtže do své
domácnosti přijmout pouze takový počet osob, ktery'l je přiměřený velikosti bynl tt

odpovídá. obvyklým pohodlným a hygieniclql vyhovujícím podmínkám. Potušení této
povinnosti se považuje za hrubé poruŠení povinností, není-l'i tento zóvadný stav odstraněn
do 30 dnťl ode dne obdržení 

"yny 
ke siednání naprav1l.

4) Najemci tt tlstlby žijící v domdcnosti jsou povilttty chovat se tak, ab1, xcti;3ť.rali nenŠený
výkon prav nájmt o'statních osob v dorně. PonŠení povinností ostatním čl.enem

domtictto.sÍi 'se považtje za ponlšeni povinností najemcem.

5) Družstvo 'je povinno zaíi.stit nújemci plný a neruŠený výkon .jeho prúv spojených s
užívaní'm byru. -------

6) Drobné opravy v bytě související s jeho užívállím a náklady spojené s běžnou údržbou
hradí nájemce, přičemž

(t) Běžnou údržbou b7,tu se rozumí udržovtiní a čištění byttl včetně ztřízenf u vybavení
bytu, které se provádí obv1lkle při užívání bytu. Jde zejména o maloyání, opravu
onlítek, tapetovriní a ČiŠtění podlah včetně podlahových bytin, obklctdů stěn a čiŠtění
:ttnesených odpttďů tlž ke svislým rozyodťtm. Dál.e se běžnott údržbou rontmí
udržotání :ařízení bytu ve.funkčním Stclvtt, pravidelné prohlídlql a čištění a opr(lw
vodovodních uýtoků, zapachoých uzavěrek, odsavačů pcu", digesttlří, mísicích
baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetťt, um1,yn1lgl, vcln' ýlel,ek, clřezťt, .spltlchovttčťt,

hrchyňslqch sporáku, pečic[ch Írub, vařičů, infitt:ářičů, krlch1lity|qsgh linek,
vestavěných u při.stavěných skříní, konn'ola 'ftmkčno'sti termostaticlq,ch hlavic s
elektroniclglm řízenInt, kontrola tl údržba vodovodních baterií, s elekn'oniclým
řízením.---- ------------:---

b) Drobnými tlpravttmi 'se podle věcného vy-mezení povcthtjÍ:

ba) opravy .ieclnotlivých vrchních čústí podlah, opravy podlahových kryti.n a
výměryl prahů a lišt,---

t

I
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bb) opravy jednotlivych částí dve í a oken a .jejich součťtstí, včetně tě,snění, kování
a klik, vyměny zámk včetně elektronického otevíraní vstupních cl'verí bytu a
opruvy kovčtní, kli.k' rolet a žaluzií u oken. zasahujících do vnit ního prostoru
bytu,----____

bc) opralry a vyměny elektricxyach koncovych za ízení a rozvoclnych :ct ízení,
zejména vypínač , :asuvek, .jističti, zvonk , domťicích teIefonti, :á'suvek
rozvod datorych sítí, signál analogového i digitatního televiiního vysílání a
lyměny zdroj světla v osvětlovctcích tělese"i, ,prury za í:ení pr'o p íjem
'satelitního televizního vysílání, opťavy ctudiovizuťtltrích zatízení 'itou:icích k

spínač
systém

bd) 'ocltl plyntt s vy.limkou hlavního ,r;;;;;;;;,
byt, ---------

be) opravy a vyměny uzavíracích armc ur na rrlzvodech vody s vyji.mkott hlavního
uzávěru pro byt, vyměny sifun a lapačťt tuku, ------- -----------------

bJ) opravy vodovodních vyÍotili, zapachovych ttzávěrek, odsavačťt par, digesto í,
mí'sicích baterií, sprch, oh ívač vocly, bidet , umyvctc\el, van, vylevek-,' d ezt),
splachovač , kuchy stq',ch sporaku, pečicích trub, va ičti,' inJrázd ič ,
kuchy islqlch linek, vestavěnvch a p istavěnÝch sk íní,------------------:-----------

bg) opravy kamen na, pevná paliva, plyn a elekt inu, kou ovoclti, kotlťt etážovéhtl
topení na elektrinu, kapalná a p|mnfi pali'va, kou ovod' a uzavíracÍch ct
regulačních arm.atur a ovlaldacích termostat et žového topení,. nepovažttjí se
v'ša.k za ně oprav-v radiátoni a rosloclti ust edního topení,

bh) vyměny drobnych 'součástí predmět uveden1,ch v písmenech g) a h).

c) Drobnymi oprcnalni se podle vyše naklaclti považttjí další opravy byÍlt a.ieho vybavenía vyměny 'jednotlivych p edmět nebo jejich 'yottč stí, ktěré' neisou urudrq, ,p eclchozím odstavci b), jestliže náktad na.iednu opru,vu nep es hne částht ].000,-
Kč. Pyovádí-li se na ftže věci několik oprav, které spolu sottvisejí a čusově nct sebe
navtt=tjí, je roshodující sotlčet náklud , ncl související opravy. uátaaay na dopruvu ajiné ndklady spojené .9 Oprdlvou se do náklad na tuto opravu nezapočítdva1í a hratlíje n iemce

d) Roční limit ntikladťl

da) SoL bné opravy uveden'é vyše v od,st. b) a c) vrO se ]00 Kč/m2 podtahové plochy bytu, dalŠíém e nepovahtjí za clrobné opraw,. --:----------
db) Podlahovou plochot.l, bytu Se pro čely iohoto nc ízení rozumí ,součet

podlahovych ploch bytu a všech pro.stor ., které 1.sott s bytem užívány, a to i
mimo byt, pokud jsclu .užíván! 

Yihradně nafem1ent bytti; pocttahová pbcha
sklepťt, které nejsou místnostmi, a podlahov plocha batkonl|i, toclžií ,, ,Lrrr, ,"
: ap o č ít á v á p ou: e .j edn ou p o l ovin ot4. - - - - - - - - - - -

Ú
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e) Drobnilmi opral',tlmi v byÍě nej,sott celkové vyměry; elektriclq,ch, vodoinstalačních,
kanalizačních, plynovych p ípojek, 'společné televizní clntény a dom cích telefonťl.
Nepostara-li se naiemce o včttsné provedení drobnych zprav tt běžnou držbu bytu,
m dntžsno pr vo učinit tak po predcho:ím vyzvt\ní čl.ena na jeho náklad sam.rl a'

požadovat od něj nťlhrudu. N iemce nemá drjle ncirok ncl v1i4!n7a za i;ovttcích
predmětťl 'iako je nap íklatL kuch1lfi5fta linka, vestavěné sk tně, vana' WC mí',sct vč.
splachovacího za ízení, vodovodní baterie, umyvadltt, d ery, nabytek,
elektrospot ebiče apod. na nťtklad1l pronajímatele. Nepostará-li 'se nťtjemce o tlrobné
opťaw, odpovídá družstvtl za zp sobetté škody.

Neplní-li družsno svoii povinnost odstranit zťtvarly, ke kterym je povinntl a které braní
ádnému užh,ání bytu, nebo .limiž.je vykon práva nájemce ohrožen, ma nájemce právo ptl

p etlcho:tm upozornění tlntž'stva zavady odstranit v ne:bytné mí' e a požadovat tlcl
dnlžstva nahradu tičelně vyncLložen\',ch n klatlťl. Prťno na ndhradu musí uplatnit u
družsna bez :bytečného odkladu' Pravo zanikne, nebylo-li uplatněno do dvou měsícti od
odstraněnÍ :ávad. Za tímto čelem .je povinen člen dntžsna oznámit bez zbytečného
odkladu tlntžstvtl pot ebu těch oprav v bytě, které má nést dnĚstvo a unložnit jeiich
provedení, .iinak odpovídti :tt Škoclu, která nesplněním této ptll,innosti vznikla. Nájemce
má pravo na p iměrenou slewt z ttťtjemného, ptllad clntžsNo p es jeho uptl:ornění
neoclstrclní v bytě nebo v domě z vctdu, která podstatně nebo po delŠí dobu zhoršuje
jejich užívaní. Právo na p imě enou slewt : ndjemného ma ndjemce i tehdy, 'lestliže
neb1,la poslEtována plnění 'spojená s užívantm bytu, nebo byla poslqltol:ánct vctdně, ct

.jestliže užívání bynt se v dťlsledku toho poclstatně zhoršilo. Prťlvo na ,ylevu : nťjemného.je
t eba ttplatnÍt u družsna bez zbytečného odkladtl, tj. ne.jpo:ději do 2 měsícti.

Nitjence 'je povinen po p edchozí písemné vy:vě wnožnit družsntt nebo jím pově ené
osobě, aby provedlo instalaci a držbu za í:ení pro mě ení a regulaci tepla, teplé a
sndené vody, jakož i odpočet nctmě enych hodnot. Steině .je nájemce povinen umožnit
pi'í,stup k chl'š[n Íechnict<"van zaÍízeníln, pokud j,sott sotlčástí bytu a pat í clnlž'stvlt. ---------

9) Nájemce 'je povinen oc]stranit zavady a poškození, které :p sobil v domě sam nebo ti, kclo

b,dlí v bytě nťjemce. Nestnne-li se tak, má družsno pravo po p edcho:ím upozor'nění
:avady a poška:ení oc]strttniÍ a požadovat od nčjemce nahradu.

I ()) Nájemce ne'smí provádět stavební pravy ani jinou podstatnou :měnu' v bytě bez souhl.asu
p edstavenstva 0 t0 ani na ,svťlj naklad. V p ípadě porušení této povinnosti je
p edstaven,stvo oprťLvněno požadovat, aby nájemce provedené tipravy a změny be:
odkladu od.ytranil.

Il) Nájemce je povinen strpět tipravu b),fu nebo domu, popi'ípadě jeho p estavbu nebo.finou
změnu, jen nesníží-Ii hoclnotu bydlení a lze-li ji provést bez většího nepohodlí pro
n'ajemce, nebo provádí-li 'Íi pronc ímatel na p íkaz orgánu ve ejné moci, anebo hrozí-li
p'ímo :vlašt' :ávužna ti'jma. V ostltních p ípadech lze :měnu provést .jen se souhlasem
n jemce.

I
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i)l L1ši nť|emného starulví členská schť'ue. Vy.še:átohovych hratl za plnění poslqltovaná s
užťv ním bytu (nebytového proston) se stanoví na jednotlivé bytq, podte vyše nťtkladi) za
p eclchozí rok s p ihlédnutím ke změně ro:scthu a cen shtžeb a scceb DPH pro aknlalní
období. N jemné a zťtlohy na služby se platí do 15' dne claného měsice. SpláttE tlalšího
čIenského vkladu se hradí do I5. dne daného měsíce, není-li dohoclruto j'inak' Najemné
obsahuje pouze ekonomiclty oprávněné n ktady dntžstva, které ,souvisí se sprťtvou
mctjetktt drtĚstla, s.jeho opravrtmi, modernizctcí, rekon,ytrtkcemi, s po ízením novéh.o
mujethl a to vč. 'splátek uvěnl a roku na .jeho opravy, modernizctce, rekonstrukce a
po í:ení. Součastí nájemného je rovněž rezewa na vytv ení. Jinaněních zdroiťi pro
tihracltt vyše uvedeného' --------:-----

] 3l Vllt?čtování zdloh na pln.ění poslqltovand s užíváním b1'ltu (nebytového prostont) se
provddí odděleně pro každy druh z lohy, a to nejpozdQli do 3].5. následttlícího roku.
!\rťjence ma možnost vytičtovaní reklamovctt do 30 cl'n'ťt. P eptatlql a nedoplatlq, .jsou
splatné do 60-ti dn po je.jich vytičtování. -----------

I1t lÝezaplatí-li ndjemce nájemné a zalohu na plnění poslq;tollan.a s ttžívťtním bytu
(nebytového prostoru), p ípadně splatku členského vkladLt cla pěti d'n . po jejich
splct'tttosti, .je povinen :aplatit družstvu poplatek z prodlení ve vyši 2,5 promile denně
: dlužné častlry za každy clen prodletti. V od vodněnych p ípadech mziže ná1emce požatlat
p edstavenstvo o snížení či promiruttí penítle.

15) Pofud je 'stejna věc upravena v nájemní smlouvě a stanovach. druž,stva odlišně, m.ťt
p edost ttsÍanovení Stanov.

]6) Na prtiva a povinntlsti plynoucí:ndimu bytu, kterťt nejs<ltl upravena 'stctnovgmi ctni
nájemní sml'rnn'ott 'se použijí ustttnovení občanskéhr.l zákoníht upraw,tjíct najem byttl
v platném znění'

l7) Ustanovení, upravujicí n.ájem byttlve stanovách a nčtjemní smltnpě senepoužijí' pokucl
.jsou v ro:ponl s kogentním u'stanovením zákona.

] B) Ndjem.ce je povinen strpět prawt bytu nebo domu, pop ípactě jeho p estavbt.t nebo .f inou
:měnu, jen nesníží-li hodnottt bydlení a lze-li ji provést bez větŠího nepohodlí pro
ttčjemce, nebo provadí-l'i ji pronajímatel na príkct: orgárut ve ejné ntoci, anebo hroií-tt
p ímo :vlášt' :ávužná tijma. V o,statních p ípadech lze změnu provést.jen se suthla3em
nájemce. a d le postltpoval v ,souladu s pIatnou právní tipravott.

19) Rekonstnkci byrtl m že jeho ncjemce uskutečnit pouze na záklaclě písemné žadosti
u.dresované p edstctvenstsltl bytového 'užslsla, které .je oprávněno Stanovit jeho
poclmínlry, které.je náiemce povinen splnit
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Čl nek 22
Poclnájem bytu

V p ípadě, že nájemce v bytě sám nebydlí, m že pronajaty byt nebo jeho čast dát do
podnájmu t etí osobě (podnájemci) .jen s písemnym souhlasem p edsta enstva. Porušení
této povinnosti se považuje za hrubé porušení Stanov. Souhlas p edstavenstvo vydá
písemně, a to pzuEe na dobu I roku, a to i opakovaně, Souhlas či zamítnutí souhla.su
p edstavensno vyd do 3a-ti dn ode dne obdržení žddosti, jinak se má za to, že
p edstavensno s podnajmem souhlasilo. P edstavenstvo m že vydání souhlasu odm{tnout
poule ze zdvažnych d vod a s jeho písemnym odťpodněním. Čten a současně ná.jemce
má právo se odvolat k člen'ské sch zi, kterou má p edstavensÍvo v této věci povinnost
svolat ve lh tě da 30 dn . P edstalens^)o m že již vydany souhlas s podnájmem zrušit
v p ípadě porušování povinností podnáiemce, které vyplyvaji pro nájemce ze 'tAnO ,
usnesení členské sch ze dom'ovního ádu či n jemnt smlouvy.---

V p ípadě skončení najmu bytu skončí ke stejnému dni i podnájem bytu. Po skončení
podnájmu podnájemce nemá prťuo na n ltradní podnájem

čl nek z3
Zánik n jmu dražstevního bytu

Náj em družstevního bytu zaniká ; -----

I) zánikem členství n jemce družstevního bytu,

2) písemnou dohodou mezi družstvem (1 členem - nájemcem rlružstevního bytu ke dni
stanoveném v dohodě,

3) písemnou vypovědí člena - nájemce družstevního bytu, ve kterém rmlsí byt uyedena lh ta,
kdy má nájem skončit, a to nejméně t íměsíční tak, aby skončila ke konci kalendá ního
měsťce,'

Čárt V.

org ny ďružstvr u jejich kompetence

čl nek z4
obecn wstanovení

orgá'ny družsrua ruo í"

il) členská schťlze,

b) predstryensť:l,'o,

c) kontrolní komise.

Do p'edstavenstva a kontrolní komi,ye družstva mohou b t voleni 1en členové družstva
starší ]8 let'

1)

2)
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Funkční období člen p edstavenstva a kontrcllní komise.je pět let. Členové těchto orgánt)
ntohou byt opětovně voleni' Funkční tlbdobí člen p ecl.stavenstva u ktln.trolní komi.se se
počíta individuálně' Je,stliže členovi p edstavenstva nebo kontrolní komise zanikne jeho
litttkce, mtLsí p ísltŠn organ zvolit bez :bytečného odkladtt nového člena. Do cloby
:yolení nového čl'ena p edstttvenstva plní .funkci orgánu dosavcdní členrlvé
pt'edsttLven.stva či kontrol ní kom i se.

Člen družs\a, ktery.je do své funkce:yolen, mt)že z.funkce odstoupit na zťiklaclě
pí.semného oznamen[ doručeného orgarut, kterého je členem. Jeho funkce končí tlnem, kcly
o:ndmení o odstoupen.í projedna organ, jehož.le členem, nejdéte však uplyntltím.feclnoho
tně,síce od doručení tohoto oznamení.

Člen p eclstrvenstva ct kontrolní komise, pop . všichni jeho členové mohou byt :e své
Íinkce odvoláni tim organem, ktery.je do funkce :volil. Ke clni tičinnosti odvolťtní mttsí
b t :volen noly člen, p ípadně cel oyg4r, kterj,byl z./unkce oclvolan.

Poktld :dkon nebo tyÍo sÍanovy neurčují požada.vek většího počtu hlas pro jednání a pro
p ijetí u'snesení orgťtn družs-n_a, vyžacltlje , e pro platno.rt tlsnesení těchto orgánti '1ejicnrádné 'svoldní, p ítomnost nadpoloviční většiny čIen org .nt) ct souhla's vit,šíny htasti
p ítomn ch čIen .

o každém.lednÚní orgán druž,gtvu 'se po izt,tje zápi,s, kteryi musí obsclhovat datum, čas a
nisto konťtní, projeďna.né skutečno'Íi a vysledtry hlasovťtní. Zápis musí byt podepsan
p edsedou orgdrut a jeho dalštm členem, a polalcl zápi.'s l.yhotovila jina osobá než člen
org nu, pak také zapisovatelem' --------

Členové p edstcnenstva a. kontrolní komi'se mttsí v1,ft717ál,at svott -ftlnkci v organu osobně.
('lenové družsrva mohott byt na jednání členské scht1:e za.stclupeni na zákiactě písenlné
plné moci.

Bližší podrobnosÍi o org nech dnlžstva m že stanovit jednací ťtd' --------

Cl nek 25
Členskti sch ze

Nejvyšším organem drttžstla. je čIensk sch ze' Člensk sch ze se kon vžcly, .ie-li to
v d ležitém :ťjmu družstva, mininalně však.jeclnott:a rok. Člensk sch ze je s:chopna. se
u.sna'šet, pokud je p.ítomna většina všech členťl, nevyžaduje-l'i zakon čast člen t majících
vyšší počeÍ hlas ' Č]lenská schťt:e se usn ší větŠinou htasi p ítomnych čten .
Členska,sch ze se usnčtší 2/3 p itomnych členti ro:hoctuje-li o; ---------
a) schválení poslrytnutí.finanční asisten'ce,

b) uhra:ovctcí povinno,sÍi,

c) :nšení dnlžsna.s likvidací,

d) p eměně dntžstva,

e) rydaní dltlhopis '

\7

9t

í,

:)

lt
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Člen.ská sch ze se ttsnťtší 100 % vŠech člen'ťt dntžsna ro:hoduje-li o =4lšeni základního

členského vkladu doplatkem členu.

Clenskn scht)ze w,žatltie pro změrut tiprav náležitosti Stanov, tj. podmínek,:tl ktery\ch

vznilme členovi bytového tlnlžsw^a právo na u:ctv ení smlouvy o nujmu dnĚstevního byttt

souhlas t í čt rÍin všech člen rlružstvu u souhlas těch člen druistva, kter m se p i
ptnění potlmínek pro vznik prr\ta na uiat ení sntlouvy o n jmu družstel'nílto bytu mají

7něnit, neurčí-ft z 'kon jinck

Clenskott schti:i svolává p edseda p edstavenstya. Pozvanka na člensktlu schti:i rnusí byt

neiméně pcttn cÍ d,n p ette clnenl krlnártí členské schí):e uve ejněna na. internetovych

stt ankťtch clrrĚs^lct, na it't-forn'tačni de'sce fultového clnĚstva a sottčasně zasl na člen tn nu.

aclre'ytt tneclenott y Se:nilmlt člen . Se sotthlasem člentt mu m že byt pozvanka zasílana

puEe elektrtlniclq, nct acl.restt uvedenou v 'Seznamu členťl. Souhlas I:e dat .falqlmkoliv
:ptisobem, z něhož plyne tato vťtle členct. Uve einěním po:vánrcya se považuje pozvánka za

ilortlčenotl. Po*anku musí b1'lt nu inÍernetov1ic|l strankách cI na desce clnĚstva

uve ejněna už tlo okamžiht konání členské sch ze' Každi;' člen dnĚsts;a ma právo' ctby

.jeho navrh byl :a azen do progrcLnlu členské schťlze.

Členskau sch zi je ctáte p eclseda povinen' svolaÍ, požadti-li o to písemn'ě kontrolní

komise' nebo ]0,% člettti dn.tžsÍ.vrL, kterí ma.jí alespo t.jednu pětirutvšech hla,s '.Ie'stliže
p edseda nesvolt| členskou,ych zi tak, aby se konala do 30 dn od don ení žado.sti, musí

byt svolána osobcmi nebo organem dle záktlttct'

P i hla,sovťtní ma kažct , člen družstva jeden hlas,' to se tyká i .společnych člen ' Pohld se

společní členové ned.omluví, nlci se :a to, že nehlasovali. Člen se miiže nechat p i
ilastll,ctní zastotLpit jinym členem nebo jinou osobou na z kladě písentné plné moci. Jiny
čIen n že ,o ,iktr.rla plné moci p i hlasovaní :asÍupovat maxirntilně 8 (slovy "osm")

členťl. Jinťl osoba mtiže nct zítkladě plné moci p i hla'sotaní zasfuptlvat maximalně l
člena.

Čl en skťi s c hťt-'e : e Í m én a : - - -

a) mění stcmrlvy, nedocházíJi k jeiich změně na základě jiné právní skutečnosti

b) volí ct oclvtllává člen"',,,, a náhradnilq; členťt p ed,staven,sÍva a kontroln.í konise,

c) ur tje vyši odměny pro p edstayenstv)o a krlntrolní komisi,

d) ,schvctlu je

:ťn'ěrku,

e) ,schvulu je

aclnott, mÍmo ťtdnott nebtl konsolidovanou, pop ípadě mezitímní četni

'Í) schvaluje poslqltnutí finančn[ usistence,

rozhodtje o namitkdch čIena proti jeho vyloučení,"-'-_'---

schvalu je.jedn ní učiněnťt za tlntž,stvo do .jeho v:niku,----'

i) rozhotluje o ro:clělení zisku nebojiny)ch vla'stních zdroj nebo hradě ilrát}'),

j) rozhoduie o uhrazoyací pol'innosti, -----------

k) rozltothje o použití rezervniho fondu,"---'--

1)

5)

I

6)

7)

B)

sm louvtt o vykonu .fitnkce, -'---"

s)

h)
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l,l rozhoduje o vydání dluhopisti,

m) ro:hoduje o p eměně družstva,---

n) sch.va.luf e smltlttvt,t o tichém společenství a jeií :měnu a:nŇení,
o) .schvaluje smlouvu o dal,ším členském vkladu a.její změntt a zrušení'

p) rozhoduje o znlšení družstva 's likvidací,

q.) volí a odyolavci likviclátora a' rozhoduje o jeho odměně,----

r) schvaluje:pravu likvidátora o nal.ožení s tikvidačním z 'statkem,

's) ro:hodttje o dalšich oÍcizkách, poku.d tak stanoví zákon, stctnovy, anebo pokud si
ro:hodování o některé věci členska 'sch ze vyhradila.

Není'li členská 'sch ze u'gnášeníschopna, svolá p edseda clružstva náhrctdní schtizi tak,
aby se konala do 30 dru.i od termínu pťruodní ádné sch ze. Nahradní čtenska sch :e musí
b :Í svolana novou' po:vánkou 's nezměněnym po atlem jectnání stejnym zptisobem .jakop vodně 'svolan člen,gkťi ,ych ze.

iClt Zťtpis zčlenské,sch ze vyhotoveny do 15 dn ode rJne konání členské sch :e nlusí b t
podepsdn predseclou a dalším členem pred'stavenstva, p ípaclně tctké zapi,stlvatel'em a
tttusí mimo jiné obsahovat námitrcy4 člen družsna, kte [ pro dany bod nehlctsovctli' a

p o žd d al i o Zap r() tokol ovaní'

! 1l Usnesení členské ,gch ze se o,svědčuje ve ejnou li.gtinou zejména jectnčt-li se o změnrt
. rctnov, zrušení druž'gna s likvidací a p eměnu dnĚstva.

j}l P ílohu zápisu tvo í seznam častník scÍl ze, pozvdnka nani apoclklat\y, které byly
p'edlclženy k projednávanym bod m. Každy člen ma pr vo vyžáctat si zapis a jeho p ítoiy
k nahlédntttí. V zápise se uvedou i stanoviskct menšiny členťt či jednotlivych členťt,-jestliie
tiÍo o to požada.jí. -----

!3l Nanťlvrh člena dnlžstva \,1l5|C,yi soud neplct.tn()SÍ usnesení členské sch ze, pokud.je toto
y rozpont s pravnimi p edpisy nebo stanovami drr styct' N(n,rh souclu mtiže člen potlat,
ptlžťtdtll-li o:aprotokolován.í n mitlE na cílenské sch zi, která rtsnesení p ijalu, nebo
.jestliže námitku ozndm.il p edsedovi do jednoho měsíce od kondní této sch )e, ct nebyla-li

ádně.gvolana do.jednoho měsíce ode dne, kdy se o.lejím konání dovětlěl, nejcléle v'šck
do'iednoho roku od konání členské sch ze. Ndvrh souclu l:e podat do jednoho měsíce ode
dne, kdy člen požádal o ruprotokolovaní nán tlq nebo od oznámení námittql p edsedovi.-

t
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I1) Je-li tltil.,odem ntivrhu o neplatntlsti rozhotlntttí členské schůze skutečnost, že tvrzené
ro;htltlnutí nebylo přijato členskou schftzí proto, že se o něm nehlasovalo, anebo že obsah
nr:eného rozhodnutí neodpovídd ro:hodnut[, členskou schůzí přijatémtt,.je možné podat
žctlobu do ] měsíce ode dne' ktly se člen o tvrzeném rozhodnutí dověděl, nejd'éle vŠak tlo ]
roku ode dne "faktického nebo tvrzeného konání členské ,ychťlze.

Člónek 25a

RozhotJot ťtní per rollam (oběfuúkem)

]) Ctenská schůze bytového družstva umožňuje ro:hodovťtní per rollam

2) Osoba opravněna ke svolaní členské schůze zaŠle všem členům núvrh ro:hodnutí.

3) Núvrh ro:hodnutí obsuhje zejména:
a) text navrhovaného rozl'todnutí a.jeho odůvodnění
b) lhům ]5 dnů pro doručení vyjádření člena,' pro :ačátek jejího běllu 'le rozhodné

dončen I návrhu čl enovi-----
c) podklacly poÍřebné pro jeho při.jetí.

1) Nedoručí-Li člen ve lhůtě ]5 dnťl osobě opravněné,svolat členskou schůzi souhlas s
návrhent usnesení, platí, že s navrhem nesouhlasí.

5) Vyžaduje-li :ákon, aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veř'ejnott lisÍinou,
navrh rozhodnutí per rollam mtsí mít.fbrmu veřejné listitt1l; v takovém případě se členůtn
zasílá kopie veře.iné listiny o navrhu ro:hodnutí. Ve 4,jadření člena se ttvede i obsah
ná.vrht't rozhodnutí členské ,ychůze, 'jehož 'se vyjadření tyká,' podpi,s tlct vy.jťlclření mu'sí být
úředně ověřen.

6) Rozhodnú většinet se počitťt z celkového počtu hlasů všech členů dntžstya. ---------

7) Ro:hodnuti přijatá postupem per rollam, včetně dne .jeho přijetí, oznú.mí družstvo nebo
osoba oprtivněna svolat členskou schůzi způsobem Stulovenýrn zákonem a stanovami pro
svolání členské schůze v,šem členům bez zbytečného oclkladu ode dne.jeho přijetí.

B) Rozhodnutí.ie přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádřetlí posledního člena k navrhtl.,
nebo marným uplyrultím posledního dne lhůty sta.novené pro doručení vy'jádření členťt,
bylo-li dosaženo počÍu hlasů potřebného k přijetí ro:hodnutí-

9) Hlctsovdní na členské schti:i je možné s vyttžitírn techniclqlch prostředkťt ve smyslu.{ 15s
odst. 2 občan.ského :ákoníht. Poclmínlql hlasování na členské schů:i s vyttžitím
techniclqch prostředhi stlnoví předstayenstv() byÍového dntžstva. Za hlasol,úní na člen,ské
schůzi s vyttžitín techniclqlch prosÍř"edkťt se považtje i hlasovťmí takovým :působem, že
členové bytového dntžsÍvct odevzdají přetlstavenstvu bytového dnĚsna své hlasy písemně
před konáním členské schů:e (kore,spondenčni hla'sovaní). V xtkovém případě se povctžt|í
:a členy, kteří.fsott na člen,ské schůzi přítomru. --------

)
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Čltnek 26
P edstavenshto druhhta

P eclstavenstvo je statutarntm orgánern družstva, kterému p ísluší obchodní vedení
drttžstva, které ma 3 čleryl, volí ze 'svého st edu p eclsedu a místop edsedu.

P edstavenstvo :ejména: ----------

a) ídí činno.ct družsna a rozhoduje o všech záležito.gtech, které nejsou sÍanovami
'sv ě e n;y .i i ny m o r gťt nflrn,

b) plní usnesení členské ,sch ze, není-li v ro:poru s pravnínli p edpisy a odpovíctá jí
Za Svotl činnost,

zajišt'tje adné vedení četnictví, p edklcicla členské schiizi ke schválení učemí
uzdvěrh.t a v soul'adu se Stqnovami také návrh na rozděIení :isku nebo jinych
vlu.,strtích zclro,f t? un.ebo tihr'ctclu ztr ty,

d) učetní zavěrku zp ísnqní predstavensÍvo alespo t 15 dn p etle dnem konanÍ člen'ské
sch :e v.sídle dntž.stsla nebo v jiném mí.ytě určeném v po:vanc:e ncl členskottsch zi
družsna.

P edseda jedná za družstvo naven'ek, je-li však pro pravní ukon, ktery činí, :ákonem
p edepsdna písemná'formct, je t eba podpist't' i dulšího člena p edstlvensÍvlt. V době.jeho
n e p ít omno s ti ho z a s fi tpuj e mí s top reds e da. - - - - - -

Člen p ed,st(Nenstva se nesmí tičastnit na podnikčtní jiné obchodní korporace .iako
společník s n'eomezenym ručení'm nebo.jako ovládající o,soba.jiné osoby se ,stejnym nebo
obdobnym p edmětem činnosti.

čltnek 27
Kontrolní komise

] ) Kontrolní koruise md 3 členy, kontrohje veškerou ěinnost družsNa, prc|ednc|vd stížtlosti
člen a m že požadovat.iakékoliv iníormace a doklady o hospoda ení dnlž.stvct. Kontrolni
komi.se je volena členskr>u sch. zí a je odpovědná pouze členské sch zi, na ostatních
orgánech clntžstl,a je nezávisla.

2) Kontrolní komise se schťtzí podle pot eby, nejméně však jednott za 6 měsíc . ---------------

:)

t
c)

3t

11

I

_l-/ Ll,;Íctnovent Čtanku 26 odst. 4 stanov se pro členy kontroln.í komise použilí obdobně. ------
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Čtánek 2s
odměny člen p edstavenstva a kontrolní komise

Čletlska schtize stanoví za vykonavaní volen1lch .funkcí.finanční odnlěnu člent)m p ecl';ta'venstva
a kontrolní komise za tylkon Junkce a dale .finanční náhrady :ct používání vlastního majetht
k vykonu .funkce. o odměně tt .finanční náhradě ro:hocluf e zvtášť pro p edsta ellstvo 0
kontrolní komisi.

Č,n't vt.
Hospoda ení druy,;stva

Čltinek 29
Z kladní kapitáil clružstva

l) Základní kapitáI družstva no [ souhrn čIensl<ych vkladťl, kjehož 'splacení se členové
:avázali. -_-:----------

2) Základní kapitttl se zvyšuje nebo sniktje p ijetím nov1,ch člen , re,sp. v1lporactuním
byvalych člen .

Cl nek 30
Nedělitelny fond

Družstvo vytvo ilo p i svém v:niku nedělitetnyfond. ---------
Tento fond lze použít jen ke krytí ztrat druž'gtya. ----------

Cl nek 31
Hospod sky v sledek

]) Cílem dnlžstva není wtvťr et zi.sk, ale vybrané peníze inve,'Íovctt do mc1jetku clnĚ.stva'
Vznikne-li však z hospoda ení dn ,ytva zisk, použije se ke krytí ztrat vytvo enych
v p edcho:ích letech, onebo nct záklaclě rozhodrultí členské sch ze k rozdělení me:i členy
b1ltového clružsťvtt. Bytové tlnĚsts;o tak m že ro:dělit nejl.yiše 330Á:isku a jinych vlastn{ch
zdraj , (1to pouze me:i své členy, a' to zejména ztl podmínek: -^---------
- neohrozí-li uspokojování bytol.ych pot eb svilch člen
' drjde k vytvo ení.fondu ze :isht (nedělitelného fondu) ve l,yši neiméně 30 %o zakladního
kapitalu ( čtu 41I), ktery nel:e ro:clělit mezi členy

- dntžsruo si ro:dělení.nt :isku nep ivodí upaclek podle.jiného pravního p edpi'su a bude-li
p i rozdělení zisku postl.tpovat dle platné právní uprav

Zttstatek zisht z stttne jako nerozděleny nebo m že b1lt p eveden do .fondu určeného na
opruyy a investice či na norbu dlouhodobě zálohy na opravy a in.vestice. Nero:děleny
zisk m že byt použit pul:e k uspokojovuní bytovych pot eb člen a k datšímu ro:voji
bvtového družstva.

r)

2)

I
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2) Ztrata družstva je p edno'stně uhrazována z nerozděleného :isku wtlo eného
v p edchozích letech. Pokud .je ztráta vyšŠí než vy^No ené neroztlělen'é zistry, pak je ztr Írt
uhrazena : nectělitelného fondu. Z statek neuhrazené ztráty m že byt p evecJen do datších
let. ---------

Čttnek 32
Řdana četní a'věrka a vyroční zpráva o hospoda ení

Drwž,ytvo .je povinno zaji'stit za každé četní období dnou učetní závěrku, za lejí
s es tav ení o dp ov í dá p eds t av en s Ívo. - - - - - - - - -

Spolu s adnou četní závěrkou navrhne p edstavenstyo členské schtbi ke schválení
i :pťtsob rozdělení a užití zi,sku, p ípadně zp sob h.racly:trát. -------

Členové clruž'stya .si mtlhott v"vžddat ádnou učetní zťtvěrktl a:právu o ho'spod'a en[
družstva k nahlédnutí či žadat kopii. ------

P edstgvenstvo je povinno zajistit spolu s tičetní :čněrkou, :prdw o hospoda ení
dnlžsna, kterou spofu ,s ádnou t?četní závěrkou p edkt ct k projednání člen.ské schtizi,
a to nejpozději do konce pololetí následujícíhcl tičetního období. Zpráva o ho'spocla ení
obsahuje d ležité ftnanční udc1je o hospoda ení a majetkové situaci drrtžstva.

Cást VII.
Společná u závěrečn Lrsttltxovení

lt

)t

1))

(t+l

l)

Cldnek 33
Spoleěn ustanovení

Ro:hodnutí ri,kající se jednotlivych člen družstva.iim musí byt doručeno nebo oznámeno.
Doručení doporučenym dopisem nebo do vla'gtních rukou .je ne:bytné v p ípactech
'sÍanovenych :ákonem, těmito stanovami či rozhodnutím členské sch ze.

Lh ta k poddní odvolání činí ] 5 dn cld don en{ rozhodnutí u počíná běžet clnem
na'sledujícím po dni dontčení rozhodnutí, není-li některym ustanovením stqnov nebo
:akona určeno.jinak. -----------

O odvoldní proti roihzdnutí p edstavensva ro:hodtlje členska sch .ze. Tím není dotčena
možnost odvolání k soudu, pokud to starulvy či zákon umožtuje. O odvolaní m že
p edstavenst])o rozhodnouÍ sctmo,.ie,stliže odvolání v plném rozsahu vyhoví.

CI nek 34
Z á'l, ě r e č n t{ S t ult 0v e n í

)i

-1 )

.\'ran()vy Se mění tí,ntto l'Iov)1m zněním prijatym
30.1 ].202 ] q nzb)rv(ií činnrlsÍi dnetn 30.1I.202 ].

l,t, nesením člen.,ské .schtL:e konctné clne
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rv.
Vysledky hlasov ání

---_- Rozhodn počet hlasri byl zjištěn z platn 'ch právních p edpisri a platn ch stanov družstva
a činí pro schválení změny stanov l00 % všech členri družstva, tj. 66 hlasťr.

----_ V 'sledek h]asování byl zjištěn pozorovántm notá e.

___-- Členská sch ze p ijala rozhodnutí o schválení změny stanov uvedené v článku III. tohoto
notá ského zápisu hlasováním (l00 % p ítomn 'ch hlasri pro, nikdo nebyl proti, nikdo se

nezdrŽel hlasování).

v.
osvědčení

-_--_ o s v ě d č u j i existenci právních jednání a formalit, popsan ch vtomto notá ském
zápisu' ke kterym byla členská schize družstva povinna, p i nichž jsem byl po celou dobu
p ítomen a prohlašuji, že tato jednání a formaiity proběhly v souladu s právními p edpisy. ------

----- o svě d ču j i, žerozhodnutíčlenskéschťrzedružstvao schválenízměnystanov
druŽstva bylo p ijato a prohlašuji, že obsah rozhodnutí je v souladu s prármími p edpisy a

zakladatelskyrri dokumenty družstva. -- ---------

vI.
Vyj ád ení p edsedajícího

----- obsahtohoto notá ského zapisubylpo p ečteníp edsedajícimbezv 'hrad s c h v á l e n

VII.
Vyjád ení notá e o splnění p edpokladri

pro sepsání notá ského zápisu

____- Potvrzuji, že právní jednání, které je obsahem tohoto notá ského zápisu, je v souladu
s práwími p edpisy a zakladatelsk mi dokumenty družswa Bytové druŽstvo Vyškovická 178. -

---__ Potvrzuji, že právní jednání spl uje náleŽitosti a podmínky stanovené zvláštním právním
p edpisempro zápis do ve ejného rejst íku.
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Potvrzttji' Že bJíty sphěny format'ry
jednání a pro ápis do vďejrreho rejst íku.
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stanovené zrrláštnÍm prá\.ním p edpisem pro právní

o tom byl tento notá sky zápis sepsán, p edsedajícím členské
p ečtení schválen a p edsedajícím a notá em vlastnoručně podepsán.

schtize p ečten, jírn po

- Svatopluk Carbol, v.r. ---------
JUDr' JosefKawulok, notá , V.r. --_-------

---- JUDr. JosefKawulok, notá v ostravě' L.S' __--



Potvrzuji, Že tento stej nopis notárského zápisu Se

notársk5im zápisem. -

ovně shoduje s

R.b

L
\ry.


