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(tří) měsíců od dne doručení rozhodnutí náwh soudu na prohlašení rozhodnutí o vyloučení za
neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání náwhu u soudu nebo do doby pravomocného
skončení soudního řizení družstvo nemůže vůči tomuto členovi uplatnit žadnáprávaplynoucí
ze záníku jeho členství

6) Rozhodriutí o vylouěení člena a rozhodnutí členské schůze o potvrzení roáodnutí o vylouěení
se vyhotoví písemně a vylučovanému členovi se doručí do vlastních rukou na jeho adresu
uvedenou v seznamu členů.

7) Družstvo je oprávněno rozhodnutí o vyloučení zrŇiL O zrušení rozhodnutí o vylouČení
rozhoduje představenstvo. Se zrušením vyloučení musí vyloučený člen vyslovit písemný
souhlas.

8) Pokud vyloučený člen neudělí písemný souhlas do l (ednoho) měsíce ode dne, kdy mu bylo
rozhodnutí o zrušení vyloučení doruěeno, k roáodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. To
neplatí, pokud vyloučený člen o zrušení roáodnutí o vyloučení již dřive písemně požádal - ,

- článek 13 - - -
----Družstevnípodil

1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti ělena plynoucí z členství v druŽstvu
2. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno, pokud se nejedná o společné členství

manželů.
3. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. - - -

- čUnet< 14 - - -
- - - Práva a povinnosti člena družstva

Člen družs tv a máprávo zejména:
1) Učastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a roáodovaní členské

schůze a účastnit se veškeré další činnosti, která neni vylvazena voleným stafutámím
orgiánem družstva.

2) Volit a bý volen za č|ena představenstva družstva a kontrolní komise, splňuje-li podmínky
zékona a stanov družstva.

3) Vznášet připomínky, stížnosti anáméty, hodnotit činnost družsfua jako celku, jeho organŮ a
pracovníků. O vyřizení připomínek, námětů a stížností musí být ělen informován do 30-ti
(třiceti) dnů po jejich podání, a to písemně. - - -
Nahlížet do seznamu členů družstva.
Být seznámen obvyklým způsobem s roční závérkou družstva a na požádaní obdržet její
písemné vyhotovení. - - -
Podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům.
Na roční vyúčtovaní zaplacených záIoh nájemného a záloh úhrad za tĚíváni bytů, případně
nebytových prostor, a za p|néní poskytovaných služeb spojených s jejich užíváním, a
na vypořádrání případných přeplatků vyplývajících z ročního vytičtování podle těchto stanov
a zásad schválených členskou schůzí.
Na vypořádací podíl podle stanov v případě záníku členství.
Na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základé
rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru) vydaného příslušným
orgánem družsiva, na zékJadě smlouvy o převodu družstevního podílu, na záHadě zdědění
družstevního podílu, a to na dobu neurčitou. -

10) Na nerušené užíváni bytu, případně nebytových prostor, včetně poskytování služeb
s užíváním bytu (nebytových prostor) spojených.

11) Na uživéni společných prostor a zaíízeni v objektu ve vlastnictví družstva k účelům, ke
kterým jsou určeny.
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