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Stanovv
Spo|ečenství
vlastní\ůiednotek Leopoldova 2044:6Qhodov
jednotek Leopoldova 2044-6 Chodov (dále jen ''společenství'')
vlastníků
Společenství
je
právnickou osobou,která vznikla na základě zákona č).72/|994 Sb., kterým se uprawjí
některéspoluvlastnické
vztahy k budováma některévlastnickévztabyk bytůma nebytovým
prostoráma doplňujíněkterézákony (zákon o vlastnictvíbytů),ve zněníaíkonač.273/1994
Sb.,nálezuUstavního
souduč,.280l|996
Sb., zákonač.97l|999Sb.,zákonač.103i2000Sb.
a zákonaě.z29/20a1Sb. a zákona45|12001Sb.a ziíkona32a/20a3
S. (dálejen ''zákon'').

Čt. I
Zá|ďadníustanovení
je Společensfví
jednotekLeopoldova2044-6Chodov.
l . Nazev společenství
vlastníků
je Leopoldovačp.2046118,14900
2. Sídlemspolečenství
Praha4 _ Chodov.

cr. il
Předmět činnosti
je správa,provoz a opravyspolečných
1. Předrrtětem
činnostispolečenství
částídomu,

vymezenýchzpůsobemstanol'r:nýmv zákoně (dále jen ''správa domu'') a zabezpeěoviíní
dalších
ěinnostíspojenýchS provozemdomu.
2. Správoudomuse rozumí
a) zajišt'ováníprovozu domu a pozemku věetně technických zařízenía spoleěnýchčástí
technickýchsítí,a to tak, aby společné
částidomu byly provozuschopné
a slouŽily k jejich
řádnémuužívání
a k řádnémuuŽíviíní
bytůa nebytovýchprostoruv domě,
b) zajišťování
oprav a rekonstrukcíspolečných
částídomu včetněhavarijníúdržby,
protipožárního
zajiš.t'ování
zabezpečení
domuajeho revize a opravy'
g)
d) zajišťovríní
revizi a oprav rozvodů plyrru, rozvodů elektrickéenergie, svislých a
vodorovnýchrozvodůvody a odvodůodpadníchvod, rozvodůtepla a tepléužitkovévody a
provozu radiátorů ťrstředníhovytápění, vzduchotechniky, výahů, společnételevizrrí a
rozhlasovéanténya ostatníclr
systtimůk příjmua rozvodu televizníhoa rozhlasovéha
signálu,
elektrick,Ýchsdělovacíchzatízení
l, doměa hromosvodů,
e) zajišťování
revizía opravdonrovníkotelnyčivýměníkové
stanice,
f) zajištbvriní
prohlídeka čištění
komínů,
administrativnía operativnětechnickéčinnostispojenése správou .comu a
8) .zajišt'ovaní
vedenípříslušné
technickéa provoznídokumentacek domu,

vlastníku
h) vybíránípříspěvků,kteréjsou vybírany na ziíkladě rozhodnutíspolečenství
(novela zékona 45|l20a| Sb.), od vlastníkůjednotek na niíklady spojenése správou
pokudjsou $rtopříspěvkyz rozhodnutí
společnýchčástídomu a pozemku,popřípadědalších,
vlastníkůvybíriány,
i) zajišt'ovánívedeníevidence plateb vlastníkůjednotek na náklady spojenése správou
společnýchčástídomu a pozemku,popřípaděo dalšíchprostředcích,kteréjsou z rozhodnutí
vybíriíny,
vlastníků
j) vedeníevidencenákladůvzniklýchse zajištbváním
správydomu,
vztahujícíeh
se k domua pozemku,
k) vedenípřehleduvšechostatníchnríkladů
jednotek,svěřených
|) zÍizeníúčtuu banký a hospodařenís peněŽnímiprostředkyvlastníků
na úhradunákladůspojenýchse správou a provozemspolečnýchčástídomq s
společenství
povinnostíopravněnýchosob s nimi disponovats péěířádnéhosprávcecizíhomajetkua podle
pokynůschválenýchvlastníky,
domu podle zákona č,.563l|991 sb., o účetnictví,
ve zněnípozdějších
m) vedeníúčetnictví
předpisů,s oddělenýmúčtováním
na jednotlivéjednotky (byty a nebytovéprostory)a
příslušném
nákladů
a
výnosů
v
účetním
období.
sledoviiní
jednotlivých
jednotekzajišt'uje
pojištění
společenství
3. Na základěpověřenívšechvlastníků
jednotek a k nim příslušejících
podílůna společnýchčástechdomu s odpovědností
za
jednotlivýchplatebpojistného.
předepsanýchtermínů
dodržení
jednotekzajišťuje
4. Na aíkladěpověřenívlastníků
společenství
a) plněníposkytovanás uŽívánímbytůa nebýových prostorůa společnýchčástídomu (dále
jen ''služby''),
přímo(např.
s výjimkoutěch,kterási zajišt'ují
vlastnícijednotekod dodavatele
dodávkaelektrickéenergieneboplynu do jednotlivychbytůa nebytovýchprostoru),
b) dodávky elektrickéenergiea vody, případněplynu a odváděníodpadníchvod pro společné
částidomu)
c) dodávkyvody a odváděníodpadních
vod projednotlivéjednotky,
d) dodávky teplaa tepléužitkovévody z centrálníhozdroje umístěnóhov domě,případněod
dodavateletep|azezdrojeumístěného
mimo dům,
e) dalšípovinnosti,kterévyplynou pro vlastníkyjednotek,případněpro spoleěensťví
ze
zvláštníchprávníchpředpisů.
5. Předmětemčinnostispolečenství
můŽeb;ft dále v případech,kdy společenství
zajišťuje
sluŽby
jednotek,
a) vybíránízá|ohnaúhraduza sluŽbyod vlastníků
jednoteknazálroLty
b) vedenípotřebnéevidenceplatebvlastníků
na úhraduzaslrttžby,
c) zÍízeníúčtuu banky a hospodďenís peněžnímiprostředkysvěřenýmivlastníkyjednotek
fon'nouzá|ohna úhraduzas|uŽby,
d) vyričtovríní
zálohovychplatebna úhraduza službyprojednotlivévlastníkyjednotek,
e) provozovánítechnických zaÍizenív domě, která sloužíi jiným sudektům,s povinností
osob, kteým je svěřenajejich obsluha,disponovats nimi s péčí
řádnéhosprávce majetkua
j ednotek,
podle pokynůschválenýchshrornfiděnímvlastníků
f; provozovánítechnickýchzaŤíze:ní,
která slouŽíi jiným subjektůma umožňujevykonávat
činnostisouvisející
provozovrínínr
s
společných
částídomuokteréslouŽíi jiným subjektům.
je oprávněnopo předchozímsouhlasuvlastníkajednotky sjednatsmlouw o
6. Společenství
ziístavnímprávu k jednotce, včetněpříslušného
spoluvlastnickéhopodílu na společných

částechdomu, k zajištěnípohledávekvyp|yvajícichz úvěruposkytnutého
na naklady spojené
se správoudomu.

Čl lu
orgány společenství
jsou:
l. orgrínyspolečenství
jednotekv domě(dálejen ''shromáŽdění''),
a) shromaŽdění
vlastníkér
b) vybor společenství
(dále jen ''výbor'').Není-lizvolen výbor, vlastníkjednotky,kterého
shromáždění
pověřívýkonemfunkcevýboru(dálejen ''pověřenývlastník'').
2. Výbor a pověřenéhovlastníkavo|í a odvolává shromaždění.
Členemvýboru nebo
pověřenýmvlastníkemmůžebyt pouzevlastníkjednotky v domě.
3. orgrínyspolečenství
hlasujíveřejně.Shromaždění
můŽerozhodnout,Že bude provedeno'
tajnéhlasování,a to zejménapokud jde o volbu členůvýboru nebo pověřenéhovlastníka.
Tajnou volbu můŽenavrhnoutvýbor nebo pověřený vlastník,pokuď nejde o jejich první
volbu.
4. Funkčníobdobíčlenůvýboru a pověřeného
vlastníkačiní5 let a počínádnemjejich
zvolení.Na svémprvním zasediínívybor zvolí předsedu a místopředsádu.p..^i
výborusvolává jeho nejstarší
člen,kterýtakéřídíjeho zasediíní
do zvolenípředsedy. 'u.iáani
5. Členemvyboru nebo pověřenýmvlastníkemmůŽebyt zvolena pouze osoba starší18 let,
způsobilák právnímúkonům
a bezúhonná.
6' Členspolečenství
můŽebyt zvolenpouzedojednohoorgánu.
7. Členůrn
výboru a pověřenémuvlastníkumůŽebyt poskytnutaodměnaza výkon funkce;její
výšischvalujeshromaŽdění.
8. o průběhuprvní schůzeshromríŽdění,
na kteró jsou voleny orgány společenstrlí
a
schvaloviínystanovy společenství,
musí být pořízen nótarsty zápis, r.-neňuí se přikládají
schválené
stanovyspolečenství.
9. Členvýboru a pověřenývlastníkmůžebyt volen opětovně.
l0. Člen vyboru a pověřený vlastník můžebýt běhe; funkčníhoobdobí shromažděním
odvoliín,jestliŽe závažnýmzpůsobemnebo opakovaně porušípovinnosti vyptývajícíz
ěinnostivolenéhoorgánu společenství,
případně,je-li .,.o*i.,'r,",,ěnečinnýpo aóuu n"i'"JnJ
šestiměsíců.
ll' Členvýboru a pověřenývlastníkmůŽeběhemfunkčního
obdobíodstoupit.odstoupení
oznamuječlenvýboru písemněorgiinu společensfuí,
jehoŽ je členem.odstoupení.jeúčinné
ode dne,.kdyjej vzal výbor na vědomí.Pokud výbor nóu.'*" odstoupení
na vědomí?o tri..ti
dnůode dne doruěeníoanámeníčlenao odstoupení,zanikáodstupujíóímu
členovijeho funkce

a:Íji}Íi:#"T*:ffi:ní

ozniímení
o odstoupení
z funkce.
Pověřený
vlastník
oznamuje
své

12. Za členavýboru nebo pověřenéhovlastníka,
kteý odstoupil nebo byl odvolán,provede
shromríždění
novouvolbu,á to svémnejbližšlÍn
,u,"a^i.
'.u
13. Shroméůdění
muŽerozhodnouto zÍízeníkontrolníkomise.
Pro její zÍízeníavolbu či
odvolaníčlenů
platíbod2 až7 a9 až 12.

ct.ry
Shromáždění
l. Nejvyšším
orgánemspolečenství
je shromaŽdění.
2. Do qýlučné
pravomocishromaŽdě
ni ná|ežírozhodování
a) o věcech,kteréjsou obsahemprohlrášení
vlastníkabudovypodle $ 4 ziíkona,
b) o schváleníneboo změněstanov.
c) o t'zavřenísmlouvy'ozástavnímpráw k jednotkrím
se souhlasemvlastníků
jednotek,

stavby,
oi-e,.esiavby,
jakozi p.a'i"ův"ň"ioJoá,r,
týkajicích
se
Í]oo1.ffi:i
Íx.Tffi'.rí
"

e) rozhodoviínío vyši pffspěvku o{..v.lastníků
jednotek na- nráklady spojenése
správou
společnýchčástídomu,popřípadědalších,
jil"."y."
!J !v příspěvky
ňilá
J vv*
z
4I
9L
rozhodnutí
l,
lroPvvl\!
vlastníků.
v y b í r i í ny ,
D stanovenívýšeodměnyčlenů
výboru nebopověřenéhovlastníkaa členů
kontrolníkomise.
.

3. Shromaždění
svolávánejméně
jedenkrátv kalendiářním^r9c9
výbor
shromríŽdění
musíbyt svollíno.ňcz z podnětuvtastJtri jednoiek, nebopověřenývlastník;
ň.ři,il":i alespoňjednu
čtvrtinuhlasů.Neplď.li
nebo pověřený.vlastnít<
po,,innost
,,.otat
iH,o máždění,mohou
jej svolat vlastnícijedT,:k,
"ýb9.
tceri maii
J u,poí3"dn;
r --- J--.^E vtýrll
hlasů.
limi
aloLny
členřídípak
schůzi tohoto shromríŽdění.

';;i''
4. Pokud nenízvolen vybor nebopověřenývlastník,
svolávajíshromiíŽdění
vlastnícijednotek,
kteříse stali členyspoleěenství
dnemjehovzniku.

5. o svolání str91ai!ení, s výjimkoy
písemně
.nrvnilro,musí bý..členovéspolečenství
vyrozuměni nejméně15 dní přeá konríním
schůzesn,ám,zooni. pozv_al.ta]musí
obsahovat
dafum a hodinu,
jednání schůzesrr.ámazaěry.
Ti:j:."
9ró91+m
K
pozviínce
připojují
se
podklady k nejdůleŽitějším
bod1mjánrání shromrudJrunebo informace
o
tom,
kde se rnůže
členspolečenství
s těmitopodklady seznrímit.
6. Jednríní
shromaŽdění
organizujea řídj-nřďseda výboru nebo.člen
výboru,kterehořízp;ntm
shromrížděď
pověřil ,,euo poucřénývlastnit. poarrrady
jednriní shromáŽdění
pro
"ýbo:
připravujevybor
nebó pověřenyvlastnfl<.
7' ShromaŽdění
je schopnéusnášení,
jsou-li přítomnivlastnícijednotek,
kteří mají většinu

jezapotřebiíuapoto.,ie"r"I]s.i'yr'ňí;il*"řtr'vtastn*t
*nTÍJ.trjil.*.#:

':

8. Při hlasoviíníje.roáodující velikost
spoluvlastnickýchpodílůvlastníkůjednotek
na
společnýchčástechd9mu; spoluvlaslnícijeánotky
*uji j.a.n hlas. Při rovnosti hlasůnebo
nedosiíhneJise potřebnéveisiny nebo dohody,
se přiasi*
objasněnířeŠeného
problému
hlasujezno*. re.n vysteat"- tár'"t" opětovněho
ilásovrinírovnosthlasů,nebonedosríhne-li
se potřebnévětšinynebo dohody,roáóduje
na na*t, t.t..ohokoliv vlastníiajednotky soud.
Jde-li o důleŽitouzá|ežitost,*ůá. přehlašovany
vrastnit jednotky požádatsoud, aby o ru
rozhodl ($ 11 odst. 3 zríkona).Právo je
všaknítnffiutnit u soudu do 6 měsícůode
dne
přijetírozhodnutí,j inak zanikne.
9. K přijetí usneseníshromáždění
o věcech,kteréjsou obsahemprohlášenívlastníka
budovy
podle bodu 2 písm.a), o schválenínebo
o změně
podle
bodu
2
písm.
b)
a
o
tom,
zda
budou uzavřeny smlouvy o zástavnímpráw jednotkám
'**ou se
k
souhlasemilastníků
příslušných
jednotekpodle bodu 2 pi'*. c;;e
za|otrebítříčfurtinovo
vctsiny hlasůpřítomnýchvlastníků.
l0. K přijetí usnesenío změně účeluužívánístavby,
o změně.stavby, jakoži o podstatných
změnáchtýkajících
se společných
částí
a".'",:.
souhta.'
;]u.tnit.a1.a'átét.
'"p",ňb.i
"6;h
1l. Z jednáníshromiíždění
se pořizuje zápis,kteý musíobsahovat:
a) datuma místokonáníshromeíždění,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasovríní.
d) nrírnitkyčlenů
p$'.:T:dnutí spoleujl,.,ui kteřípoŽádali
o jejich
e) označení
spoluvlastníků
jednotty, kt"ri r'ru.áuuii,á spoi.ener,o zaprotokolování,
člena.

i'i.:*:*ňH:ff

jednaníshromaŽdění
tvoří podklady,které by|ypředloženy
k

ji;fjíálíápisu z jednáníshromiíždění
budevyvěšena
ve vestibulech
vchodů
do 14dnůode

Čt.v
Výbor
1. Výborje statutiírním
a výkonnýmorgánemspolečenství.
Výbor musíbyt alespoňtffčtenný.

2.Yýbot nolí ze svýchčlenů
předsedua místopřed'sedu.

3. Zavýbor jedná navenekpředsedavýboru
nebovýborempísemně
pověřenýčlenvýboru.Jeli pro právníúkon.zapotřábípísemná
;.;y."ý podpis předsedy a dalšíhočlena
ýboru. V době nepfftómno'tipr.o.eáy ^yu,j;
výboruho zastupujemístopředseda.
4. K platnostizvoleníčlenů.ybg* je
zapotřebí,
aby
na schůzishromiíždění
,ú;"*
byli pfitomni
vlastnícijednotek',kteří mají'vetsinu
cr*
j"
hh,ujeJi pro něj
nadpoloviční většina hhsď všec}r. 'r'r.;9. pri ,ňasovríni
vlastníků.
^;i;,
je roáodující velikost.
spoluvlastnickýchpodílůvlastníků
jednotek
ea.t".t, domu.
'" 'p"r"e."y.n

f
,.i

5. Pokud nejde o věci'v; výluěnépravomoci
shromážděnínebo pokud si rozhodoviíní
utčitýchvěcechshromríŽděni
v
nevytrraáilo,roáoďuje
Výbor
plní
usnesení
shromiíŽdění
a odpovídámu za svoučinno't.Ýyuoi.e
"ň;.
schrízí
póor",poti"by,
nejméně
všakčtyřikrátročně.
Výbor svolávájeho předseda,,"bo"uyúo,em
pověřenýčlenvýboru.
6. Nesvolává.li v dohodnutýchlhůtách
výbor předseda, můžetak učinit
místopředseda.Neníli místopředsedazvolen, *óhou
zasediínívýboru svolatjeho další
dva Élenové.
7. Výbor zejména:

:ij;:tr#J::T'i:'#Hjf;"'

které
nejsou
vevýlučné
pravomoci
shromáždění
nebo
pokud

b) svoláváshromáŽ,r|ění,
připrávujepodkladyprojejich jednání
a ffdía organizuje
jednání,
c) rozhodujeo výši záIoi nu ur,,uau
za 1eanóuiue".t,,zuya o způsoburozÚčtování
sluŽby na jednotlivé vlastníky' není-li
úhradza
rozúčtovánititrao za s|užbystanoveno
zvláštním
předpisem,např. o ruíjemném
z bytu Jr,'ňe za plněníposkytovaná
lřJ:'*
s uŽíváním
"
za vedeníúčetnictví
a sestaveníúčetní'
závěrkya předkládáji shrom&děníke
é]'xii."']:.á
á za vedenípísemností
(vedeníevidencečlenství),
zápisůze shromilždění,
;fÍ.:""'o
usnesení

sluŽeb,
y;T,,,o dodávce
kontroluje
jejichkvalitu
a provádí

a'ř:1TJl.:*::řůffi:l-^"
g)
činíopatřeník zajištěníúhradyai'1.r
vlastníků
jednotekna-příspěvcíchna vydaje
se správou,údržboua opravami společných
spojené
čili á"*.,, popřípadědomujako celku
a zá|oh
písemných
upomínek
pripadnéň

eff|}llh.}četně

á

úhrady
"a.í.a."o.f,ň;;il.ňmríhríní

h) má právo vyzvat.v|astníky
jednotek,aby d9 doby neŽ,vlastník
jednotky diužícízálohyna
sluŽby svédluhy uhradí,
.ičetšpolečení,,iátor,u na pokrytí
těchto dluhů,aby
nedošlok platebníneschopnosti
'láíirispJečen,tuí
'u
u aoaa,,tuJuzeb nebylapřerušena.
8. Z jednánívyboru se pořizuje zápis,ktery
musíobsahovat:
a) datuma místokonání.
b) přijatáusnesení,
c) výsledkyhlasoviíníčlenůvýboru,
d) nrímitkyčlenů
výborup.otí.oáidnutí výboru,kteří
požáda|io
jejich zaprotokolování.
9. ČIen vyboru odpovídá za škodu,
k.:.9:
porušenímsvé právní povinnosti.
odpovědnostise členvýboru
'z.r1.sob-il
stoáu nezavinil.odpovědnosti
výboru téžzprostítehdý,jestliž.e
'pŇi'p1okáže-|i,z"
*.oůr,ru,ir . .ó'u"á'"iim výboru, jehožplněníse člen
vznikla
s"uin.sour,ru,,upio1otáňat z

v zápise
ojednání
výboru,
které

;il5:.#:[:i::nil::xť.si

CI. VI
Pověřený v|astník

není.li
zvolen
}"lltTfr .Il:ilt*.**,,Ť'ilooJ,#"- společenství,
vybor.
Pověřený

2. PověřenýmvlastníkemmůŽebyt vlastníkjednotky (ednotek),
kteréhozvolí shromážděni:
proplatnostjehozvoleníplatíobdobněustanoveručl.Vbodu4.,,
3. K písemnému
právnímuúkonupostačí
podpispověřeného
vlastníka.
4. Pověřenývlastníkodpovídáza škodu,.
kterou způsobilporušením
svéprávnípovinnosti.
odpovědnostise pověřenývlastníkzprostí,prokiíŽe-li,
ze lkoou nezavinil.

čt.vrr
Vznik člensfuí,evidence čtenůspolečensfuí
l. Členyspolečenství.se
stávajífyzickéaprávnické.
osoby,kterénabylyvlastnictví
jednotekv
domě,a to dnemvznikuspoleieňtvínebó dnem;by.i;i;'tnictví
jednotky.
vzniká a zanikásoučasněs převodemnebopřechodem
]. .cte5wi ve.společenství
vlastnictví
jednotky.
Spoluvlastníci
jednotekjsou společnými
členfspoleeenst,,i.
3. Jménačlenůspolečenství
při jeho vzniku jsou

uvedena
B vv příloze
tguutu D
stanov.Seznam
ťtrrváv těchto

členůje veden a aktualizovríni knize členů
spólečenství.

ct.vur
Práva a povinnosti člena společenství
1. Členspolečenství
má právo zejména:
a) účastnit
se veškeré
činnostispolečenství,
b) podíletse stanovenýmzpůsobem
na rozhodováníshromríždění,
c) volit a byt volen do orgrínů
společenství,
splňuje.li stanovené
podmínky,
d) předkládatnávrhy na zlepšeůčirrnosti
spoleeáství,
e) obdrŽetvyúčtovríní
příspěvkůna výdaje spojenése správou
domu a zá|ohna úhraduza
"' .
ďužby,.kter9byly poskynuty na účet
Í) nablížetdo všechpodkla-dů
'p"ráe"'..iíi;.'
týkajícich
se. einnlsti společenství
a na svůjnáklad žádato
poíízení
kopie,opisu čiqýpisu ie.ňto podkladů.
'
2. Č|enspolečenství
je povinen zejména:
a) dodrŽovatstanovya plnit usnesení
orgiínů
společenství,
b) řídit se při užívání
společných
čásíJomu, po""Ár.u á,společný
ch zařízenídomu
právními
předpisy, rozhodnutímiorgiínůspolečenstvi
YJrvUv.výrobce
či sPlav
Ur
správce technických
zařízení,
"
c) neprodleněupozorňovatvýbor nebopověřeného
vlastníkana závadyvznikléna společných
';k'"y
částechdomu, jakož
jed$ní jiných osob a aursi
i.na
kteréspolečné
částidomu
poškozují,a dále podle
svýct'
'tui.čnosti,
proti
:cňopnos.j..j";#;i.oi'"ui'
takovémupoškozování,
včetněprováděníčinnostisměřujícík předchrízení
škoá,.
d) hradit stanovené
příspěv\y na vyaá;e spojené," ,piauou
domu a stanovené
příspěvkyna
opravy' rekonstrukcea modemizačeďo*.,,
u to pooíe..,e.podlevelikosti spoluvlastnického

fi*i-

na společných
častech
domu,neurčuje-li
písemnádohodavšechvlastníků
jednotek

e) hraditstanovenézá|obyna úhradu
za s|užbyanedoplatky vyp|yvající
z vyúčtoviíní,
f) umožnitna předcho,i ,y*i"7 ,"t,Jy
ao;eánotky;;;;á*!ověřeným kontrolou,
oprav a úpravsouvisejících
provádění
s oprauamiostatních
jeánoĚl"u domujako celku,
g) odstranitna svůj
kt;.J ,," iiny.r, ÉJ;;iJ;h nebo společných
1i|lad ,aiuáy u.^poškození,
částechdomu způsobil
sam vtastniť;"á.no*|';ď
ii] n.,' s nímjednotku uŽívají
či podnájemci přísl ušnr.i: i.r'
nebo
d
rj
omácno
"T.-i
s
ti,
h) zdňet se jednríní,.a uy
"j
iimz
do p.a',,-o,tut.'ích
členůspolečenství
omezovalneboneumoŽňovalvykon
'u-..Jiá"a]
a podstatně
jejich prav,

l#}:ffiillŤ:*.
j]ůfiřI'.

a údrŽbu
;;i;"di p,oměření
teplaa vodyv jednotce
a umoŽnit
odečet

bez zbytečného
odkladuvýborunebopověřenému
vlastníkovi
nabytívlastnictví

k) oznamovat rďboru nebo pověřenómu
vlastníkovi změny v počtu pffslušníků
domácnosti,domácnostinájemce
své
nebo podnájemce,u ,o Jo io dnů
ode dne,kdy ke změně
došlo,
l) neprováděttakové
jednotky
jimižby
UJ vlastník
YraštlllK o
J ,r JLLLL.L
ohroŽovalvýkon vlastnickéhopráva
vlastníků ostatních jednotek.
"úPmvy
3. Úpravy, jimiŽ se měnívzhled
domu, můŽ:členspolečenství
provádětjen se souhlasem
všechčlenů
společenstvi.
Úpravý,:*i3 se mění*itňi u,pořádání
domui zuoveřtvelikost
spoluvlastnických
podílů
částechaá-",.ň.ri. čl;$;i.e"'J*i
"u..'poi;ji;;h
provádětjen

llfflll|:il|o.tfi':::řH:: "Áií"Áe,.us".iJt"ř.por"e.nství
ajepovinen
respektovat

Čl.rx
Zánik členstvíve společensfuí
1. ČIenství
ve společensťví
zaniká:
a) úmrtímčlenasnolečenství
- fyzickéosoby,
b) převodemnebá přechodem
c) zánikemčlenasooleč.enstvi
-"í"*i"*i;ednotky,
ň]''i.r.e osoby,
d) zánikemjednotky,jejímžuruJt'r..je členspolečenství.
2. Společnéčlenstvíspoluvlastníků
zaniká' i tehdy, pokud v důsledku
jednotekzůstane
úmrtínebo zániku
ze spoiuvla.."*.rňůe jediný
vlastníkjeanofty.

čl.x
Úhrada nák|adůspojených se
správou domu a úhradaza
službv

l. Příspěvkyazá|ohy podle čl.
VIII.bodu 2 písm. d) a e) platí
členovéspolečenství
částkách a
měsíčněv
a
to
na účetspolečenství,
shromáŽdění
l"#ffij.stanovenÝch 'h'".áŽl;;í*,
pokud
2. o vyúčtoviíní
zá|ohpodlečl.Vm bodu 2 písm.
d) rozhodujeshromáždění
jednouročně.

3. Nevyčerpanýzůstatekna zá|oháchna spráw
domu,.rekonstrukcea modernizacese s
jednotlivými členyspolečenství
nevy'pořád,ává
a prevaai se do nasteau.;ic}ň;-;:,k";ň;
shromríždění
nerozhodne
j inak.
4. Zá\olryna úhraduza s|uŽbypodle čl.VIil
b9du2 písm'.e)je výbornebopověřenývlastník
povinenjednouročněrozúčtovat,
a to.nejpozdějido.9ďdnůpo skončení
zúčtovacího
období
stanoveného
zvláštnímprávnímpředpisem. vzá1emnevypořádání
přeplatků
a nedoplatkůse
provedenejpozdějido 30 dnůpo vyúčtovríní
záloh.

Čt.xt
Hospoda ření společensfví
1.Spcllečenství
sp,rawje
svěřené
peněŽní
prostřďkyvlastníků
jednotek,

které
skládají
členové
společenství
na nákladyspojené
se správóu spoleenýchĚastídomua pozemku
a
zálohově
na
úhraduzas|užby.
2. SpolečenstvímůŽe se souhlasem nadpoloviční
většiny všech členůspolečensfuí
zajištbvríním
činnostipodlebodu 1 pověřitjinou o.obu
1správce).
3. Společenství
vedepodvojné
účetnictví
podle zákonač, 563ll9g1Sb.,o účetnictví,
ve znění
pozdějších
předpisů.
4. Případný zisk z hospodařeníspolečenství
můŽebyt rozdělen mezi členyspolečenství
po
schválení účetnízávěirky na ,uruuat
.o,noanuú, společenství,a to podle velikosti
spoluvlastnickýchpodílůělenů
na ,por"e.n>'.r,
částechdomu a pozemku. V
daňovýchzá|ežitostech
'poi"e"n,.ví
se posfupuje
podle zvrastnict|ravnich předpisů
5. Členové
společenstv
í ruěíza závazky,společenství
v
poměru,který odpovídávelikosti spoluvlastnických spojenés hospodařením.společenství
poáil.ínu společných
částechdoryu.

Čt.
xrr
Zánik společensfuí
Společenství
zanikáv případězránikudomu a v případech
uvedenýchv $ 5 odst.6 a7 zátkona.

ověřuii,
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00 Praha 4 - Chodov,
L4g
a.šió""ě-;- ,,JĚár"r.ým
založeným ve- sbírce'
3ápisem
JUDr.
notáře se sídlem.v gě""š;.;ě--p;á-E.
Sešinv.
"óĚar"kř;ř'- Ňžo+*i:
"áňi".r,/2oo3 a l,,áitina
s přílohamí č..í
až 4 tohoto notářstéň-;áňi"u.
--

t'ffi
Wry
L

.],

