
sttanapátá
c) vyloučením členE
d) převodem družstermího podílu;
e) přechodem druZstevnitro podílu;

g) prohlášením konkurzu na majetek člena družs tva; - -h) doruČením vYrozumění o ,r.Ú.ptsrro opakováJ 'dražbé 
v íízenío výkonu rozhodnutí nebov exekuci, nebo, nejsouJi Elenská'9rau_1- á povinnosti pr"r"áii.i"e, pravomocnýmnařizerum výkonu roáodnutí postiženim čl.n;ď.lh práv ap'ovinností, nebo právní mocíexekuěního Přikazu kpostižení členských Ú;;;;;il;;il';;,r"ur, ,nu,, uvedené vevýně ke sPlnění vYrnáhane Povinnosti p"ái":i"aír" právního předpisu, by1_Ii v této lhůtěPodtánnávrhnazastaveníexácuce,poprávnímocirozhoarrutiotoÁio-rra*rr.r;________

i) zánikemdružstva bezprávníhonarúp.!; --- -- - ----j) jinym způsobem stanoveným,,íkon"*.
2) Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl: - -l) zruŠen konkurz na majeteŘ 

'Ůl.nu; 
to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splněnírozwhového usnesení nebo proto , že majetákaruznrta je zcela nepostačující;2) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí n.uo 

"r.tu". 
postižením družstevního podílu. _ _ _

- čtánek 11 - - -
--, ---Vystoupení---

l) Člen může z drvžstva vystoupit, Členswí ,aoiLa uplytrutím výpovědní doby l (jednoho)měsíce; běh této lhŮtY zaČÍná prvním dnem t<aenaáňiirro měsíce následujícího po doručenípísemného oznátmení člena o 
"ýrt*p. ní z družstva. - - - -2) oanámení o vYstoupení může 8len odvolat j;**;ě a se souhlasem družstva.

- - - čHnekl2 -
-Vyloučení----

1) představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:a) člen družstva'opakovaně a přes výstrahu páruJu;"-er..rrté povinnosti, - - -b) neuhradil ani v dostatečné rrr,iÁ po termínu splatnosti další člensk ý vklad,,k jebožsplaceníse zavázal,
c) zneužije-lim?j:jku.dTžstva pro svou soukromou potřebu,d) použije-li majetku dný9tva pio-rue poan ikáni, -_ :_ - _e) nezaPlatÍ'li Po dobu aersi nlz : (tři) *ěď;rra.l.mno nebo úhradu za plnění poskytovánís užíviáním bytu, -
D je-li Pravomocně odsouzen pro Úmyslný trestný čin, ktery spáchal proti družstvu nebočlenu družstva,

_, :] fr;?'ď.lilÍTrnT:'::]:_,:1':'TT :._r:11,*u,- 
orgánu jiné právnické osoby

2) Před rozhodnutíT : vyloučení je družstvo povinno ;;il; ;;;;i ilň;;- il;;VYlouČit Člena družswá u'" uaciání Éto p.i'ďl; " po!?", pokud porušení členskýchPovinností nebo jiné dŮleŽité J,iuoay uu.aónJ-uJ st-anovách měly následky, které nelzeodstranit.
3) Proti rozhodnutí o vYlouČen Í mŮže člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi, a to velhůtě třiceti dnů ode b". ao*e"nio zylnlni" 

"yl;;ňi. - - - -4) Rozhodnutí o vYloučení společ-nÝ.tiet.rr,i,",Á;;;;ě doručuje každémuzmanželů.Každý
;"-'Í$!,TlŤ_..]:1"_ T:_'_'::: |:]: "n"anuti u,nJsi,,,i,oitti i b.; ;hil; na vůli druhého

§) Prnti rnry1^aÁ^--+! \t' , 1 .5) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek ,oů;; ;ir;;;"r' 
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