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12) Na uŽiváni sPoleČných Prostor a zařízení v objektu ve vlastnictví družstva k účelům, ke
x, kteným jsou určeny.

l) Dodržovat stanovydružstvaařídit seroáodnutím orgánů a*zrwl. - - - - - - - -:- - - - -:- -2) Chťánit zájmY a majetek družstva, zejména upo"i.roro at orgány družstva na všechnypřípady jeho ohrožení
3) usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v činnosti družstva.4) oznamovat druŽstvu.v8* ácny, týkqícise člena a ostatních osob užívajících s ním by činebYtový Prost|rY, které jsou'poástatné pro lr.a.ní členské a ostatní evidence a pro
5) Podílet se Poměrnou Částí na Úhradě ýaajti spojených s činností družstva, daní ajinýchPoPlatkŮ, a PřisPÍvat Poměmoir částí odvo".rrá., od celkové výše členského vkladu(zakladniho i dalšího) na úhradě případné zttaú aÁzstva, pokud o tom roáodne členskáschůze, až do v/še majetkové účasii člena v aruZstvu. -O UmoŽnit zástuPcŮm..áruŽstva, po předch ozím oznátmení, zjištění technického staw jimylivaien_o bytového či nebytového prostoru'l) Clen druŽstva ie Povinen Př9vzaty prostor udržovat ve stavu způsobilém k řádnému lňívání.8) Člen druŽstvale Povinen Ptutit Úarre a ve stanovenyctr ttrtitach nájemné a ostatní i*trady zaPlnění PoskYtovaná suiíváním b{ ,.ú;-;.;ř;ých prostor, dodržovat vnitřní řádbYtového domu, to vŠe Pokud je členem družŠtva s právem ,zira^ konkrétního bytu(nebytového orostoru). - - : _ _ _ - :9) Člen druŽstva je pouir,.r, oznámit družstvu bez zb1rtečrrého odkladu potřebu těch oprav,ktéré jsou hrazenY z ProstředkŮ družstva a umožnítjejich provedení, jinak odpo vídá zaškodu, která nesplněním této povinn"Ú 

"""ikl".l_-_ 
:l0) Člen druŽstva le Povine.' iárrr*it. 7aýai u poškození, které na jiných prostorech,sPoleČných Částí nebo zařizeních objektu '"půJiii 

sám nebo ti, kieri s ním bytový,,, 9.by'9vý) prostor uživají.
l1) Clen druŽstva nesmí v.6Ytovém (nebytovém) prostoru provádět stavební úpravy ani jinéPodstatné změnY, jimiž 

-by 
došlo kě změn|;húil bytového domu, ohrožení statickébezpečnostinebonarušení8innostitechnickéhozařízenidomu.

-čHnek15---
Práva a povinnosti družstval) Práva družstva:

a) Družstvo má právo na včasné;_;Tí;;; il;;i;;;.;;;-;-á;;;';; ;;;;PoskYtovani s uŽÍváním bYtrr, ato v,err}si ,tunorr"né-př.drtuuenstvem družstva. StanovenávýŠe nájemného odPovídá skutečným nákJad,i* J.,,irtu a vynaioženým na jeho provoz asprávu,
b) Nájemné se Platí álohově vŽdY 15.,(patníctého) dne probíh ajicíhoměsíce. Družstvo máPrávo PoŽadovat Při oPoŽděna platbe}"ph,.k;ňlení včasného placení ve výši 0,1%fiedna desetina P'o"ď9 z dtuzié egs*v'Á t<"áí i;"prodlení. poplatek z prodlení budedružstvein účtováno počínaje jedenáctým dnem prodlení v daném měsíci.c) DruŽstvo 

'á PŤY:'Y9Vuďoiati.t9 ,*.^r-"áj.-rlrr" částku určenou na financovtáníidrŽbY a oPrav,.Její výši stanoví iř.drtuu"nstvo v ,o"i"au s mírou opotřebení domu. _ _ _ _d) Na zajiŠtění nájemněho má dóstvo,..zástavní právo.k nemovitým věcem, které patřínájemci bYtu nebo osobám, které s ní žýíu. ,potáerré domácnosti. Stěhuje-li se nájemce anemá zaPlacené dluŽné ČástkY nebo z":§le""r;"3i.rriutuu, může družstvo zadržetmovitévěci na vlastní nebezpečíj musí usut poLiait'ao osmi ar,.n o 
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