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5) Další členský vklad bude placen na účet družstva.

čIánek19---
- - - Majetková účast člena v družstvu

Majetková ÚČast Člena v druŽstvu tvoří základní ělenský vklad a další členský vklad
čUnek 20 - -

- - Vypořádací podíl
1) zantl§rc-li nájemni pomir člena k družstvu bez zániku členství, vznikne členovi nárok navýPlatu vYPořádacího Podílu, sníženého o základníčlenský vklad uplynutím 3 (tří) měsíců odschválení roČní ÚČetní závérky za 

_rok, ve kterém po ztíniku nájmu přestal b}t Úi neuyový
Prostor tůívat a vyklizenýjej předal družstw. _ _ _ _ _

2) 7Ántkem Členství v dŮsledku Převodu ptáv apovinností spojených s členstvím anebo qýměnybYfu, nevzniká dosavadnímu, Členovi vůei druzstvu nárok na vypořádací podíl. yzájemné
nároky si úěastníci převodu nebo výměny vypořád qí mezisebou.

3) ZÍnikem Členství vzniká bývalému elenwi'nebo jeho dědicům narok na vypořádací podíl.VYPořádací Podíl j_9 rov9n výši splněného vkladu tě ani zénitgčlenství, u to, _a) u nebYdlícího Člena (Člen, kterému dosud nevzniklo právo na uzavřent smlouvy o nájmudruŽstevního bYtu nebo družstevního ,reUytovJnó prostoru) se rovná základnímučlenskému vkladu;
b) u nájemce 

_druŽstevního byt.r, nebo družstevního nebytového prostoru, s9 rovnázíkladnímu členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu;c) u vlastníka (Člena, jemuŽ druŽstvo převedlo družstevní byt nebo družstevní nebyovýprostor do vlastnictví) se rormá:
ca) základrumu členskému vkladu;
eb) základnímu Členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu, jestliženebyl nabyvatelizaPoěitán na Úhradu kuPní .._1{ qii.ýplatném převodu aruzstevnirro bytu (družstevního

cc) záÚ<ladnímu Členskému vkládu, ;estliže a'asi ti.nrký vklad by] zapoěítán naúhradukuPní cenY Při ÚPlatném převodu družstevního bytu (druzsievnitro nebytového
,. prostoru).nebo příslušejícího pozemku;

cd) nule, Pokud vznikl__ 
lul""Y^ ro'"sah splněné vkladové povinnosti tohoto člena vdruŽstvu, ProtoŽe základni členský vtiad i další členský' 

"truá-uyry zapoěítény naÚhradu kuPní cenY Při ÚPlatném převodu družstevního byh] (družstevního nebytového
, prostoru) nebo příslušejícího pozómku.

a) případné spory o výši majetkového vypořádaní rozhodne členská schůze.

I) YWIata vYPořádacího Podílu j evázálavždy nauvolnění bytu (nebytového prostoru)2) Nrárok na výPlatu 
''ypóraau"iiro 

podílu ,ÁiueúÚ;i- 3 (tř0 měsíců od projedn ání řádnéÚěetní závérkY za rok, ve kterém členství ,*ir.rá, n"ní-li dáíe stanoveno jinak. pokud tohosPodářská situace dovoluje, mŮže a*"rt"" 
"rpotá;iii.nto 

nárok nebo jeho část i dříve. _ _ _3)Pokud bYl Člen z drvžstvá vyloučen, poěítá se lhůta 3 (tř0 měsíců až odedne marnéhouPlYnutí lhŮtY Pro Podrání náwhu nu próhláš.ní neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němžnabYlo Ptávní moci rozhodnutí .oudu, kterym uYio rir.ní ve věci určení neplatnosti
_. 1zhodnutí o vyloučení skončeno. - - -
4) VYPořádací Podíl je splatný uplynutim 3 (tří) měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu(druŽstevního nebYtového Prosio*),.3.toz ivíairÁi eierr rral"mcem, nebo uplynutím 3 (tří)měsícŮ od Projednání řádné účetní'zivěrky iu rČu,uó ti..orn členství zaniklo, a to tím dnem,ktery nastane později. kromě nároku na výplatu v}pořádacího podílu nemá bývalýčlen nebo


