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It{otářský zápis
sepsaný dne |5.6.2015' slovy: patnáctého ěervna roku dva tisíce patnáct, mnou,

Mgr. Klrírou Svobodovou, notářskou kandidátkou, zástupkyní JUDr. Václavy Dvořákové,
notářky v Prazeo se sídlem kanceliáře Praha 4, Budějovická 5, na místě somém, tj. v Praze 4- Libuš, Dobronická 986/35 v prostoróch garáží, na žádost Společenstvi pro dům
P:!.lry!í 35, Praha, Ič - 2s9 27 303, 

'. 
.idl.. Praha 4 - Libut, Dobronick á 986t35,

PsC 142 00, zapsaného v obchodním rqjstříku vedeném Městským soudem v Prazev odd.
S vložka 10478, obsahující osvědčeni dle $ 80a a s 80b zátkona č.35811992 Sb., o
notářích a jejich činnosti (notářský řád), konkrétně:

r o z h o d n u t I
shromáždění vlastníků jednotek

které se konalo dne 15.6'2015, slovy: patnáctého června roku dva tisíce patnáct, od
19:00 hodin , v Praze 4 - Libuš, Dobronick á 986135 v prostorách garěůí.

Za pwé: I) Na základě mně předloŽených listin v rámci přípravy tohoto
shromríŽdění a na základě mé přítomnosti při jedntíní osvědčuji níže uveáené formality a
právní jednríní orgánů společenství související s přijetím předmětných rozhodnutí: ----------

a) existence Společenství pro dům Dobronická 35, Praha, tČ - zsg 27 303, se
sídlem Praha 4 - Libuš, Dobronická 986/35, Psč l42 00, zapsaného v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. S vloŽka io4lg, byla ověřena z
ýpisu zobchodního rejstříku vyhotoveného dne 15.6.2015, a o kterém Jitka Kopiěková,
nar. 18.3.1962, bydliště Praha 4 _ Libuš, V Koutě 986134, prohlásila, že obsahuje aktuální
stav údajů o společenství zapisovaných do obchodního rejstříku. -_----__-

b) působnost shromáždéní k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna ze
stanov společenstvi ze dne 2.10.2013, a z ustanovení zákona ě. 72lI992 Sb. (zákon o
vlastnictví bytů)'

c) způsobilost shromáždéní k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:
'zpozvánky na shromaždění vlastníků jednotek (eŽ obsahuje náležitosti stanovené

zákonem a úplným zněním stanov), o které paní Jitka Kopičková (svolavatel shromáŽdění)
prohlásila, že byla uveřejněna v souladu se stanovami a ustanovením zákona ě. 7211992
Sb' (zakon o vlastnictví bytů),

- citovaného úplného zněni stanov,
- z pÍezenční listiny, dle které jsou přítomni osobně a na základě plných mocí

vlastníci býových jednotek, kteří mají 59,15 % všech hlasů a shromáždění vlastníků
j ednotek j e proto usnášeníschopné. --_------_

d) způsobilost shromáždění k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněŽ
potvrzena prohlášením předsedy shromáždění vlastníků jednotek tj. Jitka Kopičková, nar.
18.3.1962' bydliště Praha 4 _ Libuš, V Koutě 986134, jejiŽtotožnost jsem ověřila platným
uředním prukazem _ oběanským prukazem, a která prohlásila, Že je způsobilá samostatně
právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis poŤízen, která byla do
funkce předsedajícího shromráŽdění vlastníků jednotek zvolena v riímci 1. bodu programu
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shromáždění všemi 109% hlasů'přítomných vlastníků. Proti tomuto prohliíšení nebylVznesen žádný protest či námitka

II) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji' Že formality a právní jednríní' knimŽ bylo spoleěenstvi č] jeho orgány povinny prea pí1etím náslóduj?ich ro^odnutí
shromáŽdění vlastníků jednotek, byly učiněny u 3.o" v'souladu se ziíkonem i stanovami

Za třetí: Předsedající shromáždění vlastníků jednotek k jednaní o dalším bodupfogramu _ schválení stanov společenství - upozornil na hlavni zÁsady vzhledem k novele,
ke které došlo a k novým poŽadavkům na znění stanov. Konstatoval ,2e noý návrh stanov
měli členové společenství k dispozici v písemném zněnijiŽ před dnešním shromráŽděním.
Předsedající shromaŽdění konstatoval' že k předr'.."riérnu návrhu nebyly ze stranypřítomných vlastníků vzneseny žádnéprotinávrhy či připomínky.--_-__--_--_-:-:-------
Předsedající shromáŽdění vlastníků jednotek přednesl návrh na změnu stanov Společenství

společenství.

Za druhé Na základě své přítomnosti při jedntíní dále osvědčuji' že po volběpředsedy shromáždění vlastníků jednotek náslidovala volba zapisovatóll a schválení
programu shromáŽdění.

pro dům Dobronická3l,Praha. v tomto zněni:

Stanovy
Společenství vlastníků jednotek Dobronickág86,Praha 4 _ Libuš

Sídlo: Praha 4 - Libuš, Dobronickág86l35,PSč 14200

I

ČÁsr PR\rNÍ
vŠEoBECtvÁ usrnNoVENÍ

čt. t
Zál<Iadní ustanovení

l. Společenství vlastníků jednotek (dále jen ,,společensfuí") je právnickou osobou' která
vznikla na základě zákona č.72lI994 Sb., ktér'.ým se upravuji některé spoluvlastrrické
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytóvým prostorum a doplňují
některé zákony (zékon o vlastnictví bytů)' ve zněni pozdějších přeápiů, a od l .ledna21l4je upravenazák. ě.8912012 Sb., občanským zríkonifem 1áaei ón,,ůkon )._----------

2: Členy společenství jsou vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě (dále jen
,jednotky"), spoleěnými ěleny společenství jsou spoieoni vlastníci jednotek, za podmínek
uvedených v zálkoně (dále jen,,členové společenství..).---------

3. Společenství je jako právnická osoba způsobilé nab1ývat práva a zavazovat se k
povinnostem pouze při naplňování svého účelu, tj. ve věcecň spojených se správou,
provozem a opravami společnýeh ěástí domu a pozemku (dále len jspráva domu a
pozemku") a vdalších věcech vrozsahu a způsobem uvedeným vráká"e a vtěchto
stanovách.
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1. Nazvem

' čLu
Název a sídlo společenství

spobčenství je Společenství vlastníků jednotek Dobronická 986, Praha 4 -

O

Libuš'
2. Sídlo společenství je Praha 4 _ Libuš, Dobronickág86t3s,PsČ 14200

ČÁsr DRUHÁ
pŘnouĚr čInNoSTI sPolnČnNsrvÍ

čl ut
Správa domu a další činnosti

1. Správa domu a pozemku zahrnuje všeo co nenáleži vlastníku jednotky a co je v zájmu
všech členů společenství nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční
celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené
s přípravou a prováděním zmén spoleěných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební
úpravou nebo změnou v uŽíváni, jakož i se zřízenim, udrŽováním nebo zlepšením zařízení
v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům domu.

2. Správou domu se rozumí zejména zaj išťování: ------------
a) provozu domu a pozemku
b) údržby a oprav společných částí domu, ____

c) protipožárního zabezpeěení domu, včetně hromosvodů, - _---- -- - - ---
d) revizí a oprav spoleěných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, plynu, vody
a odvodu odpadních vod, tepla a teplé uŽitkové vody včetně radiátoru, vzduchotechniky,
u.lltahů, zařizeni pro příjem televizního a rozhlasového signálu a elektrických sdělovacích
zaŤizeni v domě a dalších technickýchzaŤízení podle lrybavení domu,-----_
e) rcvizí a oprav domovní kotelny či výměníkové (předávací) stanice v rozsahu a
způsobem odpovídaj ícím skutečnému vybavení domu'
f) prohlídek a čištění komínů,
g) administrativní a operativně technické ěinnosti spojené se správou domu, věetně vedení
příslušné technické a provozní dokumentace domu,-_-----
h) správy jednotek, které jsou ve vlastnictví všech členů společenství,------------
i) dalších činností, které vypl;ývají pro společenstvi zprávnich předpisů a technických
postupů spojených se správou domu. --

3. V rámci předmětu své ěinnosti může společenství sjednávat smlouvy, především o
a) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichŽ
dodávky si ělenové spoleěenství zajišťují u dodavatele přímo'
b) pojištění domu, _____

c) nájmu spoleěných částí domu
d) nájmu jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech ělenů společenství. -----------

4. Společenství zajišťuje rovněŽ kontrolu plnění jím uzavřených smluv podle odstavce 1 aŽ
3 a 5 a 6 a uplatňování nároků z porušování smluvních povinností ze strany dodavatelů.----

5. Při plnění úkolů podle zákona a těchto stanov zajišťuje spoleěenství dále zejména tyto
činnosti spojené se správou domu a pozemku: ----_---_-_-

I

I

I

J
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a) vybírání předem urěených fináněních prostředků od členů společenství na nríklady
spojené se správou domu a pozemku (dále jen ,,příspěvky na správu domu a pozemku"j,
popřípadě dalších příspěvků na činnosti uvedené v čl. IV těchto stanov,
b) vedení evidence plateb ělenů společenství, které jsou podle písmene a) vybírány
c) vedení evidence nakladů vztahujících se k domu a pozemku a k ěinnosti společenství, ---
d) zÍizení účtu u banky a hospodaření s finaněními prostředky'
e) vedení účetnictví v souladu se zvláštními právními předpisy,
f) vedení seznamu členů společenství. -----------

5. Společenství zajišt'uje buď přímo, nebo na zékladě smluv uzavřených společenstvím
s dodavateli plnění spojená s uŽíviíním jednotek a společných črástí domu (dále jen
,,sluŽby"), například dodávky tepla a teplé uŽitkové vody, elektřiny, dodávky vody a odvod
odpadní vody, úklid společných prostor, uživáni qitahu, zařízeni pro příjem televizního a
rozhlasového signálu. V rámci této činnosti společenswí zajišťuje zejména:
a) vybíraní úhrad za shůby zajišťované společenstvím, ---
b) způsob rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy spoleěenství, není_li rozúčtoviíní cen
sluŽeb stanoveno zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu, a
vyúčtování přijatých záloh na jednotlivé členy společenství, --------_--
c) vedení potřebných evidencí spojených se zajišťováním sluŽeb a jejich úhradami věetně

t
vyúčtování

6. Společenství zajišťuje činnosti související s provozovánim spoleěných částí domu,
zejména technickýchzaÍízení, která slouŽí i jiným fuzick;ým nebo právnickým osobám neŽ
členům společenství včetně uzavíráni s tím souvisejících smluv.

7.Y rámci činností vykonávaných v rozsahu zákona společenství dále zajišt'uje zejména: -

a) včasné vymáhání plnění povinností uloŽených ělenům spoleěenství k tomu příslušným
orgánem spoleěenství' ----_------
b) řádné hospodaření se svým majetkem a s finančními prostředky poskytovanými
vlastníky jednotek,
c) plnění dalších povinností spojených s předmětem činnosti společenství podle zvlríštrrích
právních předpisů.

CI. Iv
Zmény společných částí domu

Společenství dále zajišt'uje na základě dohody všech dotčených členů společenství
uzavřené dle čl. VII odst. 3 písm. a) a čl. XII odst. 4 těchto stanov změny účelu stavby a
změny stavby, pokud není dále uvedeno jinak. Stavební úpravy spočívající v modernizaci,
rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádríní domu a
zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zajišťuje
společenství se souhlasem nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů spoleěenství. -___------

čt. v
Zajišt'ování správy domu a dalších činností na základě smlouvy se správcem
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l. V souladu s prohlášením vlastníka budovy o osobě pověřené správou domu (dále jen
,,správce"), anebo v souladu s usnesením shromáŽdění vlastníků jednotek (dále jen
,,shromáŽdění") o ustanovení správce, může společenství zajišťovat provozní, technické,
správní a obdobtré činnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími činnostmi,
popřípadě některé z těchto činností, na zěl<ladě smlouvy se správcem' kterým muŽe b1it
ý zická nebci právnická o soba

2. Smlouva se správcem obsahuje:

a) vymezení činností, které bude správce vykonávat,
b) určení způsobu hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku a s finančními
prostředky poskyovanými na úhradu služeb včetně jejich evidence, --
c) povinnost správce předkládat jim uzavírané smlouvy nebo jejich změny předem ke
schválení orgánu společenství příslušnému podle těchto stanov, pokud byl správce
zmocněn k jejich uzavíráni,
d) povinnost správce předloŽit jednou ročně shromáŽděni zprávu o činnosti správce,
zejména o finančním hospodaření, o stavu finaněních prostředků každého vlastníka
jednotky a o stavu společných částí domu, jakož i o jiných významných skuteěnostech, --_-
e) povinnost správce před ukoněením jeho činnosti podat shromaŽděni zprávu o své
ěinnosti a předat výboru nebo pověřenému vlastníkovi všechny písemné materiály o správě
domu a své činnosti, --_---_--
f) další náležitosti stanovené shromríŽděním.

3. Zněni smlouvy se správcem,
správcem schvaluj e shromríždění.

změny osoby správce nebo změny obsahu smlouly se

4.UzavŤenim smlouvy se správcem podle odstavců l až 3 nemůže bý dotčena výluěná
rozhodovací působnost organů spoleěenství plynoucí ze zžkonaa těchto stanov.

ČÁsr rŘprÍ
oRGÁNY SPoLEČENSTvÍ

čt. vI
Společná ustanovení

l. orgány spoleěenství jsou:

a) shromiíŽdění, --_-_------
b) ýbor společenství (dále jen,,výbor").

2. Výbor je voleným orgiínem společenství' Členem voleného orgánu společenství nebo
zastupce právnické osoby jako člena takového orgánu můŽe bý pouze fyzická osoba, která
je plně svéprávná a zátoveí bezúhonná ve smyslu zákona o Živnostenském podnikání. Za
bezúhonnou se nepovaŽuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin
spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním ďnebo
v souvislosti s činností (jakéhokoli) spoleěenství vlastníků jednotek, pokud se na ni
nehledí, jako by nebyla odsouzena.
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3. osoba, jejíŽ úpadek byl
předem shromáŽdění. To '

osvěděen, se může stát členem voleného orgánu, ozniímila to
neplatí' pokud od skončení předmětného inňlvenčního izeniuplynuly alespoň tři roky.

S'Členem voleného orgánu spoleěenství nemůŽe byt souěasně ten, jehoŽ pffbuzný v řaděpřímé, sourozenec nebo manžel (manželka) je ělenem voleného org,irr,r.poňt"nrtuí. -----_-

6' Závazek k výkonu funkce ve voleném orgrínu společensfu i je závazkem osobní povahy ačlen voleného orgtínu společenství se nemůŽ. n.óhut zastoupit při výkonu své funkce. Tovšak nebrríní tomu, aby člen voleného orgiínu v jednotlivém případě zrrrocnil jiného členatéhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasii na zasedani 
"otenáh" "ig""" 

r'r-*"val. --_-_---
7' Funkční období el91ů_ volených orgánů společenství je 5 let a plyne kaŽdému členovivoleného orgánu zvlášť; počíná dnem zvolení do funkce, případně dnem pozdějším,
nikoliv však pozdějším než jeden rok od volby, uvedeným v usnesení shromáždění o volběčl91a vo.leného orgiínu, pokud dochazí k volbo ělena orgrínu v souvislosti s tím, žev doběnejdéle jednoho roku od konríní shromaŽdění uplyne ňtrterri období dosavadního členavoleného orgánu, kterého má nově volený člen náhradit. Členství ve voleném orgánu končíuplynutím funkčního období, odstoupením z funkce nebo odvol ánímzfunkce.-_--

dozvědělo' že tato osoba má ve funkci setrvat.

8. Člen voleného orgrínu společenství můŽe byt volen opětovně.

9' Člen voleného orgánu společenstv i mtňe byt před uplynutím funkčního období z funkceodvoltín shromáŽděním. Funkce člena voleného o.g1lÁu mu zaniká ke dni rozhodnutí
shromáždění o odvoliíní, nestanoví-li usnesení shromtíŽdění o dovoliíní den pozdější.

l0'Člen voleného orgiínu společenství mtňe před uplynutím funkčního období zfunkceodstoupit' odstoupení musí oznámit orgánu spoleeeiství, jehoŽ je ělenem, shromáŽdění
nebo písemně zaslat společenství. Funkce člena voleného orgánu pak zaniká uplynutím
dvou měsíců ode dne učinění prohlášení.o odstoupení na jednňi o.!anu, i.r'oŽ.;" čl.n..,či na shromaždění nebo ode dne doruěení písemného prohiášeni o oňtoupeni společenství,
neschválí-li shromáŽdění k návrhu člena voleného orgtínu dřívější zánikn'*...

11' Členům volených orgrínů společenství je poskyována odměna za výkonfunkce, a to
::ť]:I^:,'g |!?:"ur:uT' 9"j v'měsíci, 3a l<tery se odměna platí. Výši odměny nebozpůsob j ej ího stanovení schvaluj e shromáždění.

4-Byl-li osvědčen úpad-ek osoby' která je členem volného orgiínu, oznámíto tato osoba bezzbytečného odkladu shromažděni. Nedojde-li k oznámení dle předchozi věty, můŽe sedomáhat každý, kdo na tom má právní r$"^,aby člena '"r"'elJ"'gáí) ni*." odvolal

'*;]:^YY:I?1|?*--1| 
shromáŽdéní poté, co se o osvědčení úpadku této osoby

l2'Shromáždéní může volit náhradníky č'lenů volených orgánů společenství v počturovnajícím se nejqýše počtu zvolených členů orgrínú, spolř s určením 1.3i.r, pořadí.Náhradník nastupuje na místo člena orgtínu, jehož n'nř." skončila |réá 
"prynutímfunkčního období, dnem skončení funkce. Ěro náhradníky platí ustanovení odstavců 2 až 5obdobně' Funkce člena voleného orgánu nríhradníkoui 

'u''it 'e 
nejpozdcji t"-ani uplynutí

funkčního období člena, jehožve voleném orgánu nahradil.
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l3. organy společenství hlasují verbjně. Shromáždění se můŽe nadpoloviění většinou hlasů
přítomných členů usnést, Že bude o určité věci hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků.
V takovém případě souěasně stanoví postup pro tajné hlasovríní.

Čt. vlI
Shromáždění

l. Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni členové

2. ShromaŽdění volí a odvolává členy výboru.

3. Do vylučné působnosti shromáždě ní náleži rozhodování o : ---------

a) schválení dohody o změně prohlášení o rozděleni práva k nemovité věci na vlastnické
právo kjednotkám (prohlášení vlastníka) dle ustanovení $ 1169 zak. ě. 8gl2112 sb.,
oběanského ziíkoníku, j ejimž předmětem j e zejména: _- -- --- -- --- -
(i) změna účelu užívžní domu nebo jednotky, --------
(ii) změna podlahové plochy jednotky,
(iii) úplné nebo ěástečné slouěení nebo rozděleníjednotek,----
(iv) změna podílu na společných částech
(v) změna v určení společnó části slouŽící k výlučnému uŽívání vlastníka jednotky,
při hlasovaní o schválení takové dohody o změně prohlášení vlastníka musí bý kzápisu ze
shromaždění připojen seznam členů společenství, kteří hlasovali
souhlas se změnou prohlášení vlastníka, opatřený podpisem kaŽdého

pro, a tedy vyslovili

b)schválení nebo změně stanovo
c)modernizaci, rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí domu, při
kteqých nedochiází ke změně prohlášení vlastníka,__
d)schválení účetní závěrky předložené výborem spolu se zprávou o hospodďení
společenství a správě domu, pokud je správa domu a činnosti s ní související vykonávány
správcem podle čl. V těchto stanov předkládá zprávu správce v rozsahu a způsobem
uveden;ým ve smlouvě
e)výši příspěvků členů společenství na správu domu a pozemku, popřípadě o výši a
způsobu placení dalších příspěvků na ěinnosti uvedené v čl' IV těchto stanov,
f)schválení druhu sluŽeb a výše zálohna úhradu za služby,-
g)způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy spoleěenství, --'--------
h) určení a změně osoby správce a o schválení a schválení změny obsahu smlouvy se
spravcem,-

znich

i)stanovení výše odměny členů volených orgánu
j)vypořádání výsledku hospodďení, zejména o

nebo způsobu jejího urěení'
rozdělení případného zisku z hospodaření

kterým se stanoví pravidla pro
pokud tyto činnosti nesvěří do

k)pravidlech pro užívání společných částí domu,
l)schvalovríní rozpočtu společenství, ---_-___

m)přijetí, změnách, doplnění nebo zrušení domovního řádu,
chování ve společných částech domu a pro jejich uživání,
působnosti výboru, -_--

n) udělování předchozího souhlasu: -----------
(i) k nabytí, zcizeni nebo zatižení nemovitých věcí nebo k jinému nakládríní s nimi,
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(ii)k jednánim, zejména nabývžní,'zcizováni a zatížení movitých věcí, jejichž hodnota
převyšuje částku 50.000,- Kě v jednotlivém případě,
(iii) k uzavŤeni smlouvy o úvěru společenstvím včetně schválení výše a podmínek úvěru, --
(iv) k uzavŤeni'smlouvy o zřízeni zástavního práva kjednotce ělena společenství, pokud
dotčený člen společenství (vlastník zastavované jednotky) v písemné formě s uzavřením
zástavni smlouvy souhlasil' kde zástavcem j e společenství, --- _-_ _-- ---
o)dalších záleŽitostech spoleěenství, pokud tak stanovi zákon, anebo si je shromážděni
k rozhodnutí vyhradí.

4. Výbor svolá shromáždéni k zasedání tak, aby se konalo nejméně jednou za rck..
Svolavatel připravuje téŽ podklady pro jednaní shromáŽdění.

5. Výbor svolá shromážděnl, požádá-Ii o to s uvedením návrhu pořadu jednaní nejméně
takoý počet členů společenství, kteří mají alespoň jednu čtwtinu hlasů, nejméně však
dvou členů spoleěenstvi, ato do třiceti dnů od doručení této Žádosti. _-__-------

6. Nesplní-li výbor povinnost svolat shromáždění podle odstavce 5 tohoto ělánku, svolají
shromáŽdění členové společenství' jejichŽ počet hlasů činí alespoň jednu čtwinu všech
hlasů, na náklad spoleěenství sami.

7. Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou urěenou pro každého ělena spoleěenství
s tím, Že písemná pozvžtttka bude souěasně vyvěšena v domě na domovní vývěsce
společenství. ---

8. Písemná pozvánka musí bý:

(i) doporučeně odeslána na adresu bydliště (sídla) příslušného člena společenství nejméně
30 dní přede dnem konání shromáždění nebo,
(ii) osobně předána příslušnému ělenovi společenství nejméně 15 dní přede dnem konaní
strromáždění nebo,
(iii)odeslrína e-mailem na e-mailovou adresu člena společenství, kterou příslušný člen
spoleěenství písemně oznámi výboru společenství' s následn;ým potvrzením přijetí e-
mailové zprávy s pozvánkou na shromážděni e-mailovou zprávou odeslanou příslušným
členem spoleěenství zpět na e-mailovou adresu, ze které mu byla pozviínka odeslána, a to
nejméně 15 dní přede dnem konání shromáŽdění. ____------

Pro řádné učinění pozvánky příslušnému ělenovi společenství je moŽné pouŽít jakýkoli ze
způsobů uvedených pod body (i)' (iD a (iii). V pozvánce se uvede zejména datum, hodina,
místo a program jednání shromríŽdění. Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové
společenství seznámit s podklady k nejdůležitějším bodům jednání, pokud nejsou tyto
podklady k pozvánce připojeny.

9. Jednání shromáŽdění řídí předseda výboru a v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo
pověřený člen výboru; v případě svolání shromríždění svolavatelem podle odstavce 6 řídí
jednaní shromáŽdění člen společenství pověřený svolavateli

10. Shromáňděni je schopné usnášení, jsou-li přítomni členové spoleěenství, kteří mají
většinu všech hlasů (e-li však vlastníkem jednotky společenství, kjeho hlasu se
nepřihlíŽí). K přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných ělenů
společenství, pokud zákon nebo tyto stanovy neurěují jinak. ZapŤitomné členy se povaŽují

o,l
4
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i ti, kteří zmocnili třetí osobu, kterb nemusí byt členem spoleěenství, písemnou plnou mocí
(postačí vlastnoruční neověřený podpis) k účasti a hlasování na shrom áždění. Plnou moc je
možno udělit ke konkrétnímu shromažďěni ěi jen i konkrétnímu hlasování nebo generálně,
a to i pro další Shromážděni do budoucna. _----_-_---

1l. Při hlasovríní je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů ělenů společenství na
společných částech domu, tj. každý člen má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu
na společných ěástech domu; členové společenství, kteří jsou spoluvlastníky jednotký, mají
hlasy spoleěné' Je-li vlastníkem jednotky společenství, kjeho hlasu só při iaane^
hlasování ani ověřoviání usnášeníschopnosti nepřihlíži, a to ani při hlasování mimo
zaseďání.

12. Je-li pro to dtiežitý důvod' můŽe přehlasovaný člen společenství nebo i společenství'
pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záleŽitosti rozhodl; v rámci toho
můŽe též navrhnout, aby soud dočasně zakázaljednat podle napadeného usnesení. Není-li
návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se člen společenství, příp. spoleěenství jako
vlastník jednotky' o usnesení dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho pravó ,uiika.

l3.JeJi pro to důležitý důvod, může každý člen společenství, příp.
vlastník jednotky, navrhnout soudu' aby rozhodl o záležitosti, kteiá
řádně předloŽena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto

společenství jako
byla shromáždění
pro nezpůsobilost

1'4. Tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů společenstvi je zapotřebí k přijetí
usnesení o: ------_---
a) schválení nebo změně stanov,---__
b) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám podle odstavce 3 písm. n) bodu (iv)
tohoto čliínku,----
c) způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy společenství, --_--------
d) rozdělení zisku z hospodaření spoleěenství.

15. U stavebních úprav spoěívajících vmodemizaci, rekonstrukci a opravách spoleěných
částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádaní domu a zároveřl velikost spoluvlastnických
podílů na společných částech domu a při kteqých se nemění prohlášení vlastníka, je
zapotřebí souhlasu nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství.-_--_-------

16. Ke zvolení členů výboru a ke schválení dohody podle odstavce 3 písm. a) je zapotřebí
souhlasu nadpoloviění většiny všech členů společenství. -----__-_---

17. Tvoří-li společenství pouze tři členové' je zapotřebí kpřijetí usnesení shromáŽdění
vždy souhlasu všech členů společenství. ----------_

18. ShromáŽdění vpřípadě rozdílných návrhu usnesení bude po projednaní a umoŽnění
každému ělenu společenství vyjádřit se nejdříve hlasoviíno o původním návrhu a aŽ
následně, nebudeJi původní návrh přijat, o protinávrzích členů společenství či orgánů
společenství v pořadí v jakém byly navrženy.---_-__-

|9.Zjednání společenství se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis
musí obsahovat nezbýné údaje prokazující schopnost shromáŽdění kjednání a usnášení,
dríle údaje o pruběhu jednání, plné znění přijatých usnesení a qýsledky voleb, pokud byly
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volby prováděny. Přílohu zápisu'tvoří zejména listina přítomných sjejich
písemné podklady, které byly předloŽeny k jednotlivým projednávaným bodům

podpisy a

20. Zapís podepisuje předsedajíci a zvolený zapisovatel. Zápisy včetně písemných
podkladů k jednání shromaŽdění musí b;it uschovany u předsedy výboru.

21. Ustanovení odstavců 18 ů20 se přiměřeně pouŽijí pro zápisy z jeďnání výboru.

čl vrrr
Hlasování shromáždění mimo zasedání

1. Není-li svolané shromaždění způsobilé usnášet se, můŽe orgán, osoba nebo osoby' které
jsou oprávněny shromážděni svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode
dne, na který bylo zasedáni svoláno, aby ělenové společenství rozhodli o týcllž
záleŽitostech mimo zasedání.-_

2.Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení' podklady potřebné pro jeho posouzení
nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě' ve které se má ělen spoleěenství vyjádřit,
která činí třicet dní.

3.K platnosti hlasování se vyŽaduje vyjádření člena spoleěenství s uvedením dne, měsíce a
roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu
usnesenl

4.Výbor oznámi všem členům společenství v písemné formě výsledek hlasování' a pokud
bylo usnesení přijato, oznitmí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez
zbyteěného odkladu, může oznámeni uěinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo
usnesení navrhl. Pro způsob oznéttneni dle tohoto odstavce se přiměřeně pouŽijí ustanovení
o způsobechzasláni pozvánky na shromáŽdění s qýjimkou lhůt.------_-

5.Usnesení se přijímá většinou hlasů všech ělenů spoleěenství,|edaže záůronnebo stanovy
vyžaduji vyšší poěet hlasů. Mění-li se však všem členům spoleěenství velikost podílů na
společných ěástech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku
jinak než v důsledku změny podílů na spoleěných ěástech, vyžaduje se souhlas všech členů
společenství. -----------

čt. x
Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem společenství. Řiai a organizuje běŽnou
spoleěenství a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem
spoleěenství s výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona a těchto stanov ve

činnost
činnosti
výlučné

působnosti shromáŽdění, anebo si je shromáŽděni k rozhodnutí vyhradilo.

2. Výbor je statutárním orgánem společenství. Za svou ěinnost odpovídá vybor
shromáŽděni. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej
zastupuje místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, které činní výbor, musí b;it
podepsáno (i)předsedou nebo vjeho zastoupení místopředsedou a (ii) dalším ělenem
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rnýboru. Podepisuje-li předseda 'spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy
považován za podpis dalšího člena výboru. --------_-

3. Členové výboru jsou voleni a odvoláváni shromaŽděním. Předsedu a místopředsedu volí
ýbor z řad'svých členů a z funkce je i odvolává.----'------ -J---_-__----

4.Předseda výboru organizuje, svolává a řídí činnost výboru, organizuje běžnou činnost
společenství. Není-li předseda přítomen či zvolen' nebo nesvolává-li ýbor dle tohoto
odstavce, může tak činit místopředseda. Není_li místopředseda zvolen, mohou zasedání
vyboru svolatjeho další dva členové.

5' Výbor koná své schůze dle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí.__---------

ó. Výbor je tříělenný. Každý člen výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má
rozhodující hlas předseda qýboru. ----_

7. Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí
usnesení je zapottebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů výboru. Požádá_li o to
člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením'
popřípadě téŽ důvody tohoto nesouhlasu

8. odpovědnost člena qýboru za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti při
výkonu své funkce, se řídí ustanoveními zákona. odpovědnosti se člen výboru zprostí,
jestliŽe prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaloŽení veškerého úsilí, které lze po
něm požadovat. odpovědnosti se člen výboru též zprostí tehdy, jestliŽe nesouhlasil s
usnesením výboru, z jehož plnění vznikla spoleěenství škoda, a nechal si svuj nesouhlas
zaprotokolovatv zápise z jednéní výboru, na kterém bylo přijato předmětné usnesení. ------

9. Výbor jako výkonný orgán společenství zejména:-

a) zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností
společenství podle zékona a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou
v působnosti shromríŽdění; zajišt'uje plnění usnesení shromaŽdění a odpovídá mu Za SVou
činnost,
b) roáoduje o uzavirání smluv ve věcech předmětu
k zajištění oprav' pojištění domu a zajištění dodávky

činnosti
služeb

společenstvi, zejména
spojených s užíviáním

jednotek,--
c) odpovídá za vedení účetnictvi a za sestavení účetní závěrky a za předloženi pŤiznání
k daním, pokud tato povinnost vyplývá zprávníchpředpisů,
d)připravuje podklady pro jednání shromáŽdění, svolává shromáŽdění, předkládá
shromaŽdění zprávu o hospodďení spoleěenství, zprávu o správě domu a pozemku a o
dalších činnostech společenství, které obsahují zejména zžkladní údaje o provedených a
planovaných opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu
příspěvků na správu domu a pozemku
e)předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má
shromáždění proj ednat,
l) zajišťuje řádné vedení písemností spoleěenství, ___--------

g)sděluje jednotliqým ělenům spoleěenství podle usnesení shromaždění vyši příspěvků na
náklady spojené se správou domu a pozemku a výši záloh na úhradu zaslužby,
h) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za sluŽby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,
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i) zajišťuje včasné plnění závazki společenství vzniklých ze smluv a jiných závazktt a
povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňoviání pohledávek společenství,------_-
j)připravuje návrh ročního rozpočtu společenství a předkládá ho ke schválení shromríždění
tak, aby shrorríáždění o schválení rozpočtu rozhodlo nejpozději do konce kalendářního
roku, který pŤedcházÍ kalendářnímu roku' na který je rozpó8et sestavovtín

a) v souladu se zákonem' s těmito stanovami a
jednání jménem společenství navenek ve věcech

s usneseními shromaždění
předmětu činnosti, zejména

činí právní
též uzavirá

smlouvy,
b)zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí
vůěi dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků
nebo k náhradě vzniklé škody,
c) jménem společenstvivymáháplnění povinností uloŽených ělenům společenství,---_------
d)plní povinnosti podle zákona ve vztahu k rejstříku společenství vedenému příslušným
soudem urěeným zvláštním předpisem k vedení obchodního rejstříku.

cl. x
Jednání dalších osob za společenství

1. Shromážděni můŽe rozhodnout, Že určité ěinnosti bude pro spoleěnost vykonávat
zaměstnanec (zaměstnanci) společenství nazákladé pracovní smlouvy, dohody o pracovní
činnosti nebo dohody o provedení práce.-

2.Pracovní zařazeni a vymezení právních jednaní, která je zaměstnanec oprávněn činit za
společenství v rámci pracovněprávního vztahu podle odstavce 1' musí bý schváleno

3. Smlouva sjednaná podle odstavce 1 musí obsahovat přesné vymezeni oprávnění
zaměstnance k j ednaní za společenství. --------

4. Působnost podle odstavce l a 2 nebo její ěást můŽe shromaŽdění svým usnesením svěřit
výboru.

CAST CTVRTA
čLnNsrvÍ vn spolnčnNsrvÍ

čt. xI
Vznik členství

l.Členy spoleěenství se stávají fyzické i právnické osoby' které nabyly vlastnictví
k jednotce v domě, pro kte4ý společenství vzniklo. Jejich členství vzniká
a) dnem vzniku společenství v případech, kdy týo osoby nabyly vlastnictví k jednotce
nejpozději dnem vzniku společenství' -
b) dnem nabýí vlastnictví k jednotce v případech, kdy týo osoby nabyly
k jednotce po dni vzniku spoleěenství.
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2. Společnými členy společenství jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé,kteří mají
jednotku ve spoleěném jmění manŽelů. Ze společného členství jsou společní členové
oprávněni a poÝinni společně a nerozdílně. -----------

3. Spoluvlastníci jednotky a manželé mající jednotku ve spoleěném jmění manŽelů jako
společní členové mají postavení vlastníka jednotky a maji právo na schůzi shromáŽdění
hlasovat jako jeden vlastník člen společenství s váhou hlasu odpovídající
spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, přičemŽ váha hlasu je nedělitelná.-

4. Spoluvlastníci jednotky nebo manŽelé mající jednotku ve společném jmění manželů
zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství.
Zmocnění dle předchozí věty se prokazuje písemnou plnou mocí s podpisy všech
spoluvlastníků nebo obou z manželů nebo souhlasným prohlášením všech spoluvlastníků
nebo obou zmanželi před orgánem spoleěenství' vůěi kterému ěiní spoleěný zástupce
právní jednaní nebo jehoŽ zasedéní se účastní a hlasuje na něm.

5.Výbor vede seznam členů společenství a seznam osob, jimŽ byly jednotky v domě
přenechríny do uŽívání, zejména nájemců. Do tohoto se seznamu se zapisují jména
příjmení či nézev, datum narození ěi identiťrkaění číslo, adresa trvalého bydliště či sídla
osob uvedených v předcházející větě, číslo jednotky ve vlastnictví či nájmu. V případě
člena spoleěenství se do seznamu zapisuje také váha jeho hlasu na shromáždění a v případě
osoby, které byla jednotka přenechána do uilvání, také doba, na kterou jí byla jednotka do
užíváni přenechána, typicky doba, na kterou byla uzavřena nájemní smlouva.

čt. xII
Práva a povinnosti člena společenství

l.Člen spoleěenstvi má právo svobodně spravovat, výluěně uživat a uvnitř stavebně
upravovat svou jednotku jakož i uživat společné části, nesmí však ztižit jinému vlastníku
jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

2.Člen společenství udrŽuje svůj bý, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu;
to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výluěnémužívéni.

3. Člen společenství má práva vlastníka jednotky a člena společenství uvedená
v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanov amázejména právo:
a) účastnit se veškeré ěinnosti společenství způsobem a za podmínek stanovených
zákonem a těmito stanovami,
b) účastnit se jednání shromríŽdění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování
c) volit a byt volen do orgánů společenství,_---_-------
d)předkládat orgánům společenství návrhy a podněty ke zlepšení činnosti spoleěenství a
k odstranění nedostatků v jejich činnosti,
e) obdržet vyúčtování zá|oh na úhradu jednotlivých sluŽeb awáceni případných přeplatků,
f) seznrámit se s tím, jak společenství hospodaÍi ajak dům a pozemek spravuje, nahlížet do
písemných podkladů pro jednání shromríŽdění, do zápisu ze schůze shromáŽdění, do smluv
sjednaných společenstvím a do podkladů, zniclr-ž vycháni určení výše jeho povinnosti
podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou sluŽeb
spojených s uŽíváním jednotky, jakoŽ i do účetních knih a dokladů,
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g) zmocnit třetí osobu, která nemirsí b;it členem společenství, k účasti a hlasování na
shromáŽdění nebo k jinému úkonu v rámci qýkonu práv apovinností člena společenství;---
h)požádat výbor o sdělení jména a adresy kteréhokoliv ělena společenství nebo nájemce v
domě.

4. Člen spbleěenství má povinnosti vlastníka jednotky a ělena spoleěenství uvedené
v příslušných ustanoveních zákona a těchto stanov, zejména má povinnost: ___-----

a) dodržovat t1to stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se
zákonem a těmito stanovami, -_---

b) hradit stanovené příspěvky na správu domu a pozemku
c) hradit stanovené zálohy na úhradu za sluŽby a hradit nedoplatky vyplývající

d) řídit se pravidly pro správu domu a pozemku a pro vživání společných častí domu'
zvláště těmito stanovami a domovním řádem, pokud s nimi byl seznrímen nebo pokud je
měl a mohl znát, jakoŽ i zajistit jejich dodrŽování osobami, jimž umoŽnil přístup do domu
nebo jednotky' zejména nájemců jednotky, osobami žijícími v bytě a návštěvami, a dále se
řídit pokyny výrobce nebo správce technických zaŤizeni, -----------
e) zdržet se jednání, jimž by zasahoval do práva ostatních členů společenství; úpravy
jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva
ostatních ělenů spoleěenstvi a v pŤipadech, kde to stanoví zžkon, provádět úpravy jen se
souhlasem všech vlastníků dotčených jednotek nebo na zák|adě smlouvy o výstavbě
uzavÍené se všemi vlastníky jednotek v domě, a dodrŽovat příslušná ustanovení zékona č.
18312006 Sb., stavebního ziíkona v platném znění,
f1 odstranit na svůj náklad závady a poškození, které najinýchjednotkách nebo společných
ěástech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním nebo místo něj coby nájemci jednotku
uzwaJt
g) umoŽnit instalaci a údrŽbu zaŤizeni pro měření tepla a vody vjednotce a odečet
naměřených hodnot,
h) zdržet se všeho, co brríní tňrŽbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné zrněně domu nebo
pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto a umoŽnit po předchozim vyzvání přístup do
jednotky, pokud to nezbytně vyŽadují udrŽba, oprava' úprava, přestavba či jiné zména
domu nebo pozemku; nejde_li o havarijní nebo obdobný stav, činí výzvu písemně výbor
alespoň tři dny předem; to platí i pro umístění, údrŽbu a kontro|u zaŤizeru pro měření
spotřeby vody, plynu, tepla, a jiných médií a energií,
ch)v případě stavebních úprav jednotky umoŽnit do jednotky přístup členům qýboru za
účelem ověření, zda stavební úpravy neohroŽují, nepoškozují nebo nemění společné části
po předchozí písemné výzvě výboru doručené členovi spoleěenství alespoň tři dny předem,
i) oznamovatbez zbytečného odkladu výboru veškeré údaje zapisované do seznamu členů
společenství podle ěl. XIII odst. 5 a jejich změny, zejména údaje o tom, Že přenechal
jednotku do uživáni třetí osobě, např. nájemci, ato bez zbytečného odkladu, nejpozději do
jednoho měsíce,
j) oznamovat společenství všechny skutečnosti rozhodné pro rozúčtování sluŽeb spojených
s bydlením, zejména změny v počtu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo
podnájemce' pokud je způsob rozúčtování cen služeb nebo stanovení výše příspěvků na
správu domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti, a to nejpozději do 30 dnů
ode dne' kdy ke změně došlo,
k) předat výboru ověřenou projektovou dokumentaci v případě, že provádí změnu stavby. -

S.Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloŽí převodce coby člen spoleěenství
nabyvateli potvrzením spoleěenství, jaké dluhy související se správou domu a pozemku
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přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě Že takové dluhy nejsou, neboť spolu
sjednotkou vsouladu sustanovením $ 1107 a 1186 zákona přecházeji i dluhy na
příspěvcích spojených se správou domu a pozemku a na úhradách za sluŽby vuči
společenstvi. Zb d|uhy vůěi společenství' které na nabyvatele jednotky coby nového člena
společenství přešly, ručí převodce jednotky jako předchozí ělen spoleěenství. ----------------

6.Členové společenství mohou prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnictví
jednotek (prohlášení vlastníka) změnit. Je-li jednotka zatižena, lze prohlášení změnit s
předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva. Ke změně prohlášení se
vyŽaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená
v písemné formě. Účinnosti taková dohoda nab;ývá schválením shromiížděním dle VII odst.
3 písm. a) těchto stanov.

čl xru
Zánik členství ve společenstvÍ

1. Členství ve společenství zaniká: _-----------__-_

a) převodem nebo přechodem vlastnictví jednotky,
b) úmrtím člena společenství _ fyzické osoby, ---
c) zanikem člena společenství _ právnické osoby bez právního nástupnictví, ---------
d) zanikem j ednotky, jejimŽ vlastníkem j e člen spoleěenství, ------------
e) dalším způsobem' pokud to stanoví zákon.

2. Společné ělenství ve společenství zaniká a mění se na členství dnem, ke kterému se
zapíše změna předchozího spoluvlastnictví jednotky či zahrnutí jednotky do společného
jmění manželů na výlučné vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí;
tuto změnu je povinen člen společenství neprodleně oznámitvýboru spoleěenství.-----------

ČÁsr pÁrÁ
HosPoDAŘnNÍ SPoLEčENsTvÍ

Čt. xlv
Hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem

l. Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na
úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finaněními prostředky poskytovanými
členy společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a dalšími finančními
prostředky získanými v rámci činnosti společenství za podmínek stanovených v
ustanovení $ 16 nařízení vlády ě. 36612013 Sb. Výdaje společenství jsou náklady na
správu domu a pozemku

2.Uzavře-li společenství podle těchto stanov smlouvu se správcem, je povinno smluvně
dojednat také povinnosti správce předkládat orgiínům společenství ke schválení návrhy
výše příspěvků na spráw domu a pozemku a výše záloh na úhradu za služby placené členy
spoleěenství, návrhy na rozúětování cen sluŽeb a další návrhy, které podle zžkona a
podle těchto stanov schvalují příslušné orgány spoleěenství. Ve smlouvě může
společenství pověřit správce též zajíšťovríním činností uvedených v odstavci 1. -------
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3. Nabude-li spoleěenství věci, piáva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové
prostory k účelům uvedeným v zákoně a v těchto stanovách' je povinno s nimi hospodďit
pouze v souladu S vymezeným účelem. Výbor může v těchto zá|eŽitostech činit právní
jednání pouze ha zák|adě usnesení shromáŽdění, pokud vusnesení shromáždění není
výslovně stanoveno jinak

4. Spoleěenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností uložených ělenům
spoleěenství k tomu příslušným orgánem společenství a plnění závazk.ů třetích osob vůči
společenství. Výbor odpovídá za věasné plnění těchto úkolů.

5. Členové společenství jsou zprávních úkonů týkajících se společné věci oprávněni a
povinni v poměru odpovídajícím velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech
domu.

6.Členové společenství ruěí za závazky společenství v poměru, ktery odpovídá velikosti
spoluvlastnických podílů na spoleěných ěástech domu.

7.Základním kritériem při sestavovini rozpoětu je zabezpeěení vyrovnaného hospodďení
s finančními prostředky v běŽném roce a vývoření dostatečné finační tezeÍvy na opravy
nebo stavební úpravy společných částí domu plánované v budoucích letech.

cl. xv
Úhrada nákladů spojených se správou domu a pozemku a úhrada za služby

1. Příspěvky na správu domu a pozemku ' dále zálohy na úhradu za s|užby, popřípadě další
platby podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 185/2001 sb., o odpadech o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) platí členové společenství
v částkách a v termínech stanovených k tomu příslušným orgiínem společenství na účet
spoleěenství [čl. VII odst. 3 písm. e) ů g)], nerozhodne-li shromaŽdění o placení na účet
spravce.

2.Příspěvky urěené na odměny ělenů volených orgánů, na vedení úěetnictví a na podobné
naklady vlastní správní činnosti uvedené vustanovení $ 17 naÍizení vlády č. 366/2013 Sb.
se rozvrhnou na každou jednotku stejně. ostatní náklady na správu domu a pozemku se

rozvrhnou podle podílu na společných částech domu a pozemku

3.Nerozhodne-li shromaždění jinak' rozúětují se náklady na sluŽby v souladu
sustanovením $ 5 zák. ě.67120|3 Sb. Platí' že pokud nerozhodne shromáŽdění výslovně
jinak' zálohy na služby a příspěvky na správu domu a pozemku je člen společenství
povinen hradit v pravidelných měsíčních splátkách splatných k poslednímu dni
kalendářního měsíce, zakteý se zálohy a příspěvky hradí.

4. Vyúčtováni záloh na úhradu za služby provádí výbor jedenkrát za ztňtovací období,
ktqým je kalendářní rok, nejpozději do 4 kalendářních měsíců po jeho skončení; v souladu
se stanoveným způsobem rozúčtování [čl. VII odst. 3 písm. g)]. Nedoplatek nebo přeplatek
vyplývající zvyúětování je sp
období.----

latqý do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího
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5. Zprávu o použití a stavu příspévků na správu domu a pozemku předkládá výbor ke
schválení shromaždění spolu se zprávou o hospodaření společenství a s návrhem na
schválení roční účetni závěrky. Nevyčerpaný zůstatek těchto finančních prostředků se
převádí do náslédujícího roku.

6.V případě' Že člen společenství neuhradí včas příspěvky na správu domu a pozemku, má
spoleěenství narok na úrok z prodlení v zákonné výši' tj. ve rnýši stanovené nařizením
vlády ě.35Il20l3 Sb. --------

7.Vpřípadě, že ělen spoleěenství neuhradí včas zálohy na úhradu za sluŽby ďnebo
nedoplatek dle vyúětování záIoh na úhradu sluŽby, má společenství nárok na poplatek
z prodlení ve výši jednoho promile z dhlžné částky denně, nejméně však 10,- Kč zakďždý,
i započatý, měsíc prodlení, tj. ve výši stanovené ustanovením $ 13 ztík. č.6712013 sb.,
kteým se upravují některé otázky související s poskytovríním plnění spojených s uŽíváním
bytů a nebýových prostorů v domě s byty.

8.V případě, Že je člen společenství v prodlení s úhradou jakékoliv splátky zálohy na
úhradu za s|užby nebo příspěvků na správu nebo nedoplatku dle vyúětováni záloh na
úhradu služby či jejich části delším než tři měsíce, je výbor oprávněn ěinit jménem
společenství veškerá právní jednání a úkony směřující k soudnímu vymáhání pohledávky.
Výbor je zejména oprávněn vyzvat člena společenství k úhradě s upozorněním, že
neuhradí-li svuj dluh vůěi společenství, bude pohledávka vymáhána soudně, podat dále
Žalobu o zaplacení a případně i exekuční návrh, pokud člen spoleěenství svůj dluh vůěi
společenství neuhradí ani na základě pravomocného rozhodnutí soudu a v soudním
vymáhaní pokračovat až do úplného uhrazení dluhu člena společenství včetně
příslušenství. ----

9.V případě 
' 

že je ohledně majetku člena společenství zahájeno insolvenčniŤizení,je výbor
společenství oprávněn doŤizení pohledávky společenství i před uplynutím lhůty stanovené
v odst. 8 tohoto článku.

10.Výbor se může v záleŽitostech uvedených v odst. 6 až9 nechat zastoupit třetí osobou. --

čHnek XVI.
První členové statutárního orgánu

Prvními členy statutárního orgánu spoleěenství byli:---
a) Ing. Robert Tichý, nar. 27. února 1964, býem Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská
1365l 160,PSČ 130 00,-______-_

b)RNDr. ŽívarrBěhal, nat.I7. února 1948, bytem otnice, Pod Vodárnou 489, PSČ 683 54,
c)Irena Frycová, nar. 1 1. února l960, Praha 4 - Libuš, V Rohu 725l12, PSČ 14200

Předsedající shromráždění konstatova|, že k přednesenému návrhu nebyly ze strany
přítomných vlastníků vzneseny žádné protinávrhy či připomínky a předsedající přistoupil
k hlasování. _----___-_-

Po proběhlém hlasování konstatoval Předsedající shromáŽdění, Že návrh byl schválen
potřebnou tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů, konkrétně 96,|yo hlasů přítomných
vlastníků, |,96 yo hlasů přítomných vlastníků bylo proti a I,86%o hlasů přítomných
vlastníků se zdrŽelo. Výsledky hlasování jsem zjistila z údajů přednesených předsedajícím
shromaŽdění vlastníků jednotek a pozoroviíním hlasoviíní _ hlasovrlní proběhlo aklamací. -
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Za ětvrté: Předsedající shromaŽdění konstatoval, že rezignovala ělenka výboru paní
Irena Frycová, s tim, že funkce ji zarikla 15.6.2015. Předsedající shromáŽdění dále
přednesl návrhlna volbu nového člena výboru Tomáše Čížka, nar. 18.4.l987,trvalý pobyt
Uhlířské Janovice, Revoluční 720, bydliště Praha 4 _ Libuš, Dobronická986l35.

Předsedající shromáŽdění konstatoval, že k přednesenému návrhu nebyly ze strany
přítomných vlastníků vzneseny žádné protinávrhy ěi připomínky a předsedající přistoupil
k hlasování. _-------

Po proběhlém hlasování konstatoval předsedající shromaždéni, Že návrh byl schválen
potřebnou nadpoloviční většinou přítomných hlasů' konkrétně 96,l8yo hlasů přítomných
vlastníků, 0 % hlasů přítomných vlastníků bylo proti a3,82 % hlasů přítomných vlastníků
se zdrželo. Výsledky hlasování jsem zjistila z údajů přednesených předsedajícím
shromaŽdění vlastníků jednotek a pozorováním hlasování - hlasování proběhlo aklamací. _

Za páté: Předsedající shromríždění v l9:45 hod.' Jitka Kopiěková, konstatova|a, že
program shromáždění za účasti notářky byl vyčerpén, že nebyly Žádné další podněty,
připomínky či návrhy, poděkoval notiířce za účast a nadále bylo pokračoviíno ve
shromáŽdění bez účasti notářky.

Za šesté: Na základě své osobní účasti na shromáŽdění vlastníků jednotek a na
základě všech shora uvedených skutečností osvědčuji, že předmětná rozhodnutí
shromaŽdění vlastníků jednotek Společenství pro dům Dobronická 35, Praha, byla přijata a
jejich obsah je v souladu s právními předpisy a stanovami společenství. -------_

o shora uvedených skuteěnostech byl tento notářský zápis sepsán,
předsedajícím shromáždění vlastníků jednotek Jitkou Kopičkovou přečten' schválen
a podepsán.

Jitka Kopičková v.r.
JUDr. Václava Dvořiíková

notářka v Praze

Mgr. Klára Svobodová, v.r.
zástupkyně JUDr. Václavy Dvořákové,

notářky se sídlem v Praze

\
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Potvrzuji, že tento stejnopis notařského zápisu vyhotovený dne 16.6.2015, slovy:
šestnáctého června roku dva tisíce patnáct se doslovně shoduje s notářským zápisem
sepsaným Mgr. Klárou Svobodovou' notářskou kandidátkou, zástupkyní JUDr. Václavy
Dvořákové, notafky v Praze, pod č. NZ21612015. -_------

hs, /"4;- Hr-r, -,,' }tgl.lilára $U0B0lt0YÁ i
notářs*á kandidátka
ástupkyně notářky

JU Dr. Vác-lavy Dvořáková
no6ilryv prazs

#----"tmg \ *r"tl'l',i *o \Í'{t'r';,'j
?n rClY tt


