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- podpis přihlašovatele - -
- k přihlášce musí být připojen doklad o zaplaceru základního členského vkladu.

6) Družstvo vede seznam všech sqých členů. Do seznamu se zapisuje jméno a bydliště fyzické
osoby i výše členského vkladu (zakladního i dalšího vkladu), k němuž se člen družstva
zavážal a výše, v níž byl splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznaéi všechny
změny evidovaných skutečností. Představenstvo schůze umožú každému, kdo osvědčí
právní zájem, aby dg seznamu nahlédl. Člen družstvamáprávo do seznamu nahlížet ažádat
o vydaní potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu

čUnet< 7 ",
- - - - Převod družstevního podíIu - - -

1) Člen družstva je oprávněn_písemnou smlouvou převést svůj družstevní podíl vdružstvu,
tedy práva a povinnosti spojené s ělenstvím v bytovém družstvrr.
Smlouva o převodu družstevního podílu nepodléhá souhlasu družstva.
Smlouva o převodu družstevního podílů podléhá souhlasu představenstva v souladu s §600
ZoK.
Převodce družstevního podílu ruči za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. - - - -

Právní účinky převodu družstevního podílu nastavají vůči družstvu dnem doručení účinné
smlouvy o převodu družstevního podílu představenstvu družstv4 ledaže smlouva určí
úěinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a
nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

:___::___:_:::::::::;i;;;;;;*9j;ff}iň;-iiJu"*__-_-_-_-__-__----_-_-____-
I) Zemíe-|i člen družstva a nejde-li o společné členství manželů píechézi dnem jeho smrti

členství na dědice, kterému připadl družstevní podíl.
2) S přechodem členstvi přecházi na dědice i nájem družstevního bytrr (nebytového prostoru),

popř. právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru). -

3) Nepřešlo-li členství na dědice, zarikátoto ělenství smrtí člena.

_Čtánet<9---
- - Společné členství manželů v bytovém družstvu l

1) Společné členství manželů v družstvu vzliká,jestliže je družstevní podíl součástí společného
jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávnění a povinni společně a
nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas. -

2) Je-li s družstevním podílem, kteqý je součástí společného jmění manželů, a tedy se společným
členstvím manželů v družstvu, spojeno právo na uzaťení nájemní smlouvy k družstevnímu
bytu, jde o společný nájem manželů.

3) Je-li jeden zmarželů výlučným členem družstva, mají oba manž.elé společné nájemní právo
odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. V případě zénikla,
členství marže|a, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaníká
také nájemní právo druhého manžela.

4) Přeměnilo-li se společné členství manželů na qýluěné členství jen jednoho zmatůeLů, nemá
tato skutečnost vliv na společné nájemní právo,

-čHnek10---
----Zánikčlenství

1) Členství v družstvu fuzických osob zaniká: - - -
a) písemnou dohodou uzavřenou mezi družstvem a členem družstva;
b) vystoupením člena; - - - -
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