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Pří loha ě. 4 notářského zápisu č. Nz 493/2oo3

Stanovv

Spo|ečenství vlastní\ů iednotek Leopoldova 2044:6 Qhodov

Společenství vlastníků jednotek Leopoldova 2044-6 Chodov (dále jen ''společenství'') je
právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č). 72/|994 Sb., kterým se uprawjí
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztaby k bytům a nebytovým
prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění aíkona č.273/1994
Sb., nálezu Ustavního soudu č,.280l|996 Sb., zákona č.97l|999 Sb., zákona č. 103i2000 Sb.
a zákona ě.z29/20a1 Sb. a zákona 45|12001Sb. a ziíkona32a/20a3 S. (dále jen ''zákon'').

Čt. I

Zá|ďadníustanovení

Nazev společenství je Společensfví vlastníků jednotek Leopoldo va2044-6Chodov.

Sídlem společenství je Leopoldova čp. 2046118,14900 Praha 4 _ Chodov.

cr. il

Předmět činnosti

1. Předrrtětem činnosti společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu,
vymezených způsobem stanol'r:ným v zákoně (dále jen ''správa domu'') a zabezpeěoviíní
dalších ěinností spojených S provozem domu.

2. Správou domu se rozumí

a) zajišt'ování provozu domu a pozemku věetně technických zařízení a spoleěných částí
technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a slouŽily k jejich
řádnému užívání a k řádnému uŽíviíní bytů a nebytových prostoru v domě,
b) zajišťování oprav a rekonstrukcí společných částí domu včetně havarijní údržby,
g) zajiš.t'ování protipožárního zabezpečení domu ajeho revize a opravy'
d) zajišťovríní revizi a oprav rozvodů plyrru, rozvodů elektrické energie, svislých a
vodorovných rozvodů vody a odvodů odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody a
provozu radiátorů ťrstředního vytápění, vzduchotechniky, výahů, společné televizrrí a
rozhlasové antény a ostatníclr systtimů k příjmu a rozvodu televizního a rozhlasovéha signálu,
elektrick,Ých sdělovacíchzatízení l, domě a hromosvodů,
e) zajišťování revizí a oprav donrovní kotelny či výměníkové stanice,
f) zajištbvriní prohlídek a čištění komínů,
8) .zajišt'ovaní administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou .comu a
vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu,

l .
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h) vybírání příspěvků, které jsou vybírany na ziíkladě rozhodnutí společenství vlastníku
(novela zékona 45|l20a| Sb.), od vlastníků jednotek na niíklady spojené se správou
společných částí domu a pozemku, popřípadě dalších, pokud jsou $rto příspěvky z rozhodnutí
vlastníků vybíriány,
i) zajišt'ování vedení evidence plateb vlastníků jednotek na náklady spojené se správou
společných částí domu a pozemku, popřípadě o dalších prostředcích, které jsou z rozhodnutí
vlastníků vybíriíny,
j) vedení evidence nákladů vzniklých se zajištbváním správy domu,
k) vedení přehledu všech ostatních nríkladů vztahujícíeh se k domu a pozemku,
|) zÍizení účtu u banký a hospodaření s peněŽními prostředky vlastníků jednotek, svěřených
společenství na úhradu nákladů spojených se správou a provozem společných částí domq s
povinností opravněných osob s nimi disponovat s péěí řádného správce cizího majetku a podle
pokynů schválených vlastníky,
m) vedení účetnictví domu podle zákona č,. 563l|991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, s odděleným účtováním na jednotlivé jednotky (byty a nebytové prostory) a
sledoviiní nákladů a výnosů v příslušném účetním období.

3. Na základě pověření všech vlastníků jednotek zajišt'uje společenství pojištění jednotlivých
jednotek a k nim příslušejících podílů na společných částech domu s odpovědností za
dodržení předepsaných termínů jednotlivých plateb poj istného.

4. Na aíkladě pověření vlastníků jednotek zajišťuje společenství

a) plnění poskytovaná s uŽíváním bytů a nebýových prostorů a společných částí domu (dále
jen ''služby''), s výjimkou těch, která si zajišt'ují vlastníci jednotek od dodavatele přímo (např.
dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivych bytů a nebytových prostoru),
b) dodávky elektrické energie a vody, případně plynu a odvádění odpadních vod pro společné
části domu)
c) dodávky vody a odvádění odpadních vod projednotlivéjednotky,
d) dodávky tepla a teplé užitkové vody z centrálního zdroje umístěnóho v domě, případně od
dodavatele tep|aze zdroje umístěného mimo dům,
e) další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, případně pro spoleěensťví ze
zvláštních právních předpisů.

5. Předmětem činnosti společenství můŽe b;ft dále v případech, kdy společenství zajišťuje
sluŽby

a) vybírání zá|ohna úhradu za sluŽby od vlastníků jednotek,
b) vedení potřebné evidence plateb vlastníků jednotek nazálroLty na úhradu zaslrttžby,
c) zÍízení účtu u banky a hospodďení s peněžnímiprostředky svěřenými vlastníky jednotek
fon'nou zá|ohna úhradu zas|uŽby,
d) vyričtovríní zálohovych plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek,
e) provozování technických zaÍizení v domě, která slouží i jiným sudektům, s povinností
osob, kteým je svěřena jejich obsluha, disponovat s nimi s péčí řádného správce majetku a
podle pokynů schválených shrornfiděním vlastníků j ednotek,
f; provozování technických zaŤíze:ní, která slouŽí i jiným subjektům a umožňuje vykonávat
činnosti související s provozovrínínr společných částí domuo které slouŽí i jiným subjektům.

6. Společenství je oprávněno po předchozím souhlasu vlastníka jednotky sjednat smlouw o
ziístavním právu k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných



částech domu, k zajištění pohledávek vyp|yvajícich z úvěru poskytnutého na naklady spojené
se správou domu.

Čl lu

orgány společenství

l. orgríny společenství jsou:

a) shromaŽdění vlastníkér jednotek v domě (dále jen ''shromáŽdění''),
b) vybor společenství (dále jen ''výbor''). Není-li zvolen výbor, vlastník jednotky, kterého
shromáždění pověří výkonem funkce výboru (dále jen ''pověřený vlastník'').

2. Výbor a pověřeného vlastníka vo|í a odvolává shromaždění. Členem výboru nebo
pověřeným vlastníkem může byt pouze vlastník jednotky v domě.

3. orgríny společenství hlasují veřejně. Shromaždění můŽe rozhodnout, Že bude provedeno'
tajné hlasování, a to zejména pokud jde o volbu členů výboru nebo pověřeného vlastníka.
Tajnou volbu můŽe navrhnout výbor nebo pověřený vlastník, pokuď nejde o jejich první
volbu.

4. Funkční období členů výboru a pověřeného vlastníka činí 5 let a počíná dnem jejich
zvolení. Na svém prvním zasediíní vybor zvolí předsedu a místopředsádu. p..^i 

'u.iáanivýboru svolává jeho nejstarší člen, který také řídí jeho zasediíní do zvolení předsedy.

5. Členem vyboru nebo pověřeným vlastníkem můŽe byt zvolena pouze osoba starší 18 let,
způsobilá k právním úkonům a bezúhonná.

6' Člen společenství můŽe byt zvolen pouze do jednoho orgánu.

7. Členůrn výboru a pověřenému vlastníku můŽe byt poskytnuta odměna za výkon funkce;její
výši schvaluje shromaŽdění.

8. o průběhu první schůze shromríŽdění, na kteró jsou voleny orgány společenstrlí a
schvaloviíny stanovy společenství, musí být pořízen nótarsty zápis, r.-neňuí se přikládají
schválené stanovy společenství.

9. Člen výboru a pověřený vlastník může byt volen opětovně.

l0. Člen vyboru a pověřený vlastník může být běhe; funkčního období shromažděním
odvoliín, jestliŽe závažným způsobem nebo opakovaně poruší povinnosti vyptývající z
ěinnosti voleného orgánu společenství, případně, je-li .,.o*i.,'r,",,ě nečinný po aóuu n"i'"JnJ
šesti měsíců.

ll' Člen výboru a pověřený vlastník můŽe během funkčního období odstoupit. odstoupení
oznamuje člen výboru písemně orgiinu společensfuí, jehoŽ je členem. odstoupení.je účinné
ode dne,.kdy jej vzal výbor na vědomí. Pokud výbor nóu.'*" odstoupení na vědomí?o tri..ti
dnů ode dne doruěení oanámení člena o odstoupe ní, zanikáodstupujíóímu členovi jeho funkce



a:Íji}Íi:#"T*:ffi:ní 
ozniímení o odstoupení z funkce. Pověřený vlastník oznamuje své

12. Za člena výboru nebo pověřeného vlastníka, kteý odstoupil nebo byl odvolán, provedeshromríždění novou volbu, á to 
'.u 

svém nejbližšlÍn ,u,"a^i.

13. Shroméůdění muŽe rozhodnout o zÍízení kontrolní komise. Pro její zÍízenía volbu čiodvolaní členů platí bod 2 až7 a9 až 12.

ct. ry

Shromáždění

l. Nejvyšším orgánem společenství je shromaŽdění.

2. Do qýlučné pravomoci shromaŽdě ni ná|ežírozhodování

a) o věcech, které jsou obsahem prohlrášení vlastníka budovy podle $ 4 ziíkona,b) o schválení nebo o změně stanov.
c) o t'zavření smlouvy'o zástavním práw k jednotkrím se souhlasem vlastníků jednotek,

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

e) rozhodoviíní o vyši pffspěvku o{..v.lastníků jednotek na- nráklady spojené se správouspolečných částí domu, popřípadě dalších, ňilá jil"."y." příspěvky z rozhodnutí vlastníků.vybír iíny, 
.  

Jvv* !J!v l , l roPvvl\!  4I9L

D stanovení výše odměny členů výboru nebo pověřeného vlastníka a členů kontrolní komise.
3. Shromaždění svolává nejméně jedenkrát v kalendiářním^r9c9 výbor nebo pověřený vlastník;shromríŽdění musí byt svollíno .ňcz z podnětu vtastJtri jednoiek, ň.ři,il":i alespoň jednučtvrtinu hlasů. Neplď.li 

"ýb9. 
nebo pověřený. vlastnít< po,,innost ,,.otat iH,o máždění,mohoujej svolat vlastnícijedT,:k, tceri maii u,poí3"dn; 

';;i'' 

hlasů. limi aloLny člen řídí pakschůzi tohoto shromríŽdění. 
J r --- J--.^E vtýrll

4. Pokud není zvolen vybor nebo pověřený vlastník, svolávají shromiíŽdění vlastníci jednotek,kteří se stali členy spoleěenství dnem jehovzniku.

5. o svolání str91ai!ení, s výjimkoy 
.nrvnilro, musí bý..členové společenství písemněvyrozuměni nejméně 15 dní přeá konríním schůze sn,ám,zooni. pozv_al.ta]musí obsahovatdafum a hodinu, 

Ti:j:." 9ró91+m jednání schůze srr.ámazaěry. K pozviínce se připojujípodklady k nejdůleŽitějším bod1m jánrání shromrudJru nebo informace o tom, kde se rnůžečlen společenství s těmito podklady seznrímit.

6. Jednríní shromaŽdění organizuje a řídj-nřďseda výboru nebo.člen výboru, ktereho řízp;ntmshromrížděď 
"ýbo: 

pověřil ,,euo poucřéný vlastnit. poarrrady pro jednriní shromáŽděnípřipravuje vybor nebó pověřeny vlastnfl<.

7' ShromaŽdění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu
*nTÍJ.trjil.*.#: 

jezapotřebiíuapoto.,ie"r"I]s.i'yr'ňí;il*"řtr'vtastn*t,pokud



':

8. Při hlasoviíní je.roáodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek naspolečných částech d9mu; spoluvlaslníci jeánotky *uji j.a.n hlas. Při rovnosti hlasů nebonedosiíhneJi se potřebné veisiny nebo dohody, se přiasi* objasnění řeŠeného problémuhlasuje zno*. re.n vysteat"- tár'"t" opětovněho ilásovriní rovnost hlasů, nebo nedosríhne-lise potřebné většiny nebo dohody, roáóduje na na*t, t.t..ohokoliv vlastníia jednotky soud.Jde-li o důleŽitou zá|ežitost, *ůá. přehlašovany vrastnit jednotky požádat soud, aby o rurozhodl ($ 11 odst. 3 zríkona). Právo je však nítnffiutnit u soudu do 6 měsíců ode dnepřijetí rozhodnutí, j inak zanikne.

9. K přijetí usnesení shromáždění o věcech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovypodle bodu 2 písm. a), o schválení nebo o změně 
'**ou 

podle bodu 2 písm. b) a o tom, zdabudou uzavřeny smlouvy o zástavním práw k jednotkám se souhlasemilastníků příslušnýchjednotek podle bodu 2 pi'*. c;;e za|otrebí tříčfurtinovo vctsiny hlasů přítomných vlastníků.
l0. K přijetí usnesení o změně účelu užívánístavby, o změně.stavby, jakoži o podstatnýchzměnách týkajících se společných částí a".'",:. 

'"p",ňb.i 
souhta.' 

"6;h 
;]u.tnit.a1.a'átét.

1l. Z jednání shromiíždění se pořizuje zápis, kteý musí obsahovat:

a) datum a místo konání shromeíždění,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasovríní.
d) nrírnitky členů p$'.:T:dnutí spoleujl,.,ui kteří poŽádali o jejich zaprotokolování,e) označení spoluvlastníků jednotty, kt"ri r'ru.áuuii,á spoi.ener,o člena.

i'i.:*:*ňH:ff 
jednaní shromaŽdění tvoří podklady, které by|y předloženy k

ji;fjíálíápisu z jednáníshromiíždění bude vyvěšena ve vestibulech vchodů do 14 dnů ode

Čt. v

Výbor
1. Výborje statutiírním a výkonným orgánem společenství. Výbor musí byt alespoň tffčtenný.
2.Yýbot nolí ze svých členů předsedu a místopřed'sedu.

3. Zavýbor jedná navenek předseda výboru nebo výborempísemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon.zapotřábí písemná 
^yu,j; 

;.;y."ý podpis předsedy a dalšího členaýboru. V době nepfftómno'ti pr.o.eáy výboru ho zastupuje místopředseda.
4. K platnosti zvolení členů.ybg* je zapotřebí, aby na schůzi shromiíždění byli pfitomnivlastníci jednotek', kteří mají'vetsinu 

'r'r.;9. 
cr* 

,ú;"* 
j" 

^;i;, 
hh,ujeJi pro nějnadpoloviční většina hhsď všec}r. vlastníků. pri 

,ňasovríni 
je roáodující velikost.spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek 

'" 'p"r"e."y.n 
ea.t".t, domu.



, . i

f
5. Pokud nejde o věci'v; výluěné pravomoci shromáždění nebo pokud si rozhodoviíní vutčitých věcech shromríŽděni nevytrraáilo, roáoďuje 

"ň;. 
Výbor plní usnesení shromiíŽděnía odpovídá mu za svou činno't. Ýyuoi.e schrízí póor",poti"by, nejméně však čtyřikrát ročně.Výbor svolává jeho předseda,,"bo"uyúo,em pověřený člen výboru.

lhůtách výbor předseda, může tak učinit místopředseda. Není-zasediíní výboru svolat jeho další dva Élenové.

6. Nesvolává.li v dohodnutých
li místopředseda zvolen, *óhou

7. Výbor zejména:

:ij;:tr#J::T'i:'#Hjf;"' které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění nebo pokud
b) svolává shromáŽ,r|ění, připrávuje podklady pro jejich jednání a ffdí a organizuje jednání,c) rozhoduje o výši záIoi nu ur,,uau za 1eanóuiue".t,,zuy a o způsobu rozÚčtování úhrad zasluŽby na jednotlivé vlastníky' není-li rozúčtováni titrao za s|užby stanoveno zvláštním
lřJ:'* 

předpisem, např. o ruíjemném z bytu 
" 

Jr,'ňe za plnění poskytovaná s uŽíváním

é]'xii."']:.á 
za vedení účetnictví a sestavení účetní' závěrky a předkládá ji shrom&dění ke

;fÍ.:""'o 
á za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromilždění, usnesení

a'ř:1TJl.:*::řůffi:l-^" 
y;T,,, o dodávce sluŽeb, kontroluje jejich kvalitu a provádí

g) činí opatření k zajištění úhrady ai'1.r vlastníků jednotek na- příspěvcích na vydaje spojenése správou, údržbou a opravami společných čili á"*.,, popřípadě domu jako celku a zá|oh
eff|}llh.}četně 

písemných upomínek á pripadnéň 
"a.í.a."o.f,ň;;il.ňmríhríní úhrady

h) má právo vyzvat.v|astníky jednotek, aby d9 doby neŽ,vlastník jednotky diužící zálohy nasluŽby své dluhy uhradí, 
'láíiri 'u 

.ičet špolečení,,i átor,u na pokrytí těchto dluhů, abynedošlo k platební neschopnosti spJečen,tuí u aoaa,,tu Juzeb nebyla přerušena.
8. Z jednání vyboru se pořizuje zápis,ktery musí obsahovat:

a) datum a místo konání.
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasoviíní členů výboru,
d) nrímitky členů výboru p.otí.oáidnutí výboru, kteří požáda|io jejich zaprotokolování.
9. ČIen vyboru odpovídá za škodu, k.:.9: 

'z.r1.sob-il 
porušením své právní povinnosti.odpovědnosti se člen výboru 

'pŇi'p1okáže-|i,z" stoáu nezavinil. odpovědnosti se členvýboru též zprostí tehdý, jestliž.e *.oůr,ru,ir . .ó'u"á'"iim výboru, z jehožplnění vznikla
;il5:.#:[:i::nil::xť.si 

s"uin.sour,ru,,upio1otáňat v zápise o jednání výboru, které

CI. VI

Pověřený v|astník

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



2. Pověřeným vlastníkem můŽe byt vlastník jednotky (ednotek), kterého zvolí shrom ážděni:proplatnostjehozvoleníplatíobdobněustanoveručl.Vbodu4.,,

3. K písemnému právnímu úkonu postačí podpis pověřeného vlastníka.

4. Pověřený vlastník odpovídá za škodu,. kterou způsobil porušením své právní povinnosti.odpovědnosti se pověřený vlastník zprostí, prokiíŽe-li, ze lkoou nezavinil.

čt. vrr
Vznik člensfuí, evidence čtenů společensfuí

l. Členy společenství.se stávají fyzickéa právnické. osoby, které nabyly vlastnictví jednotek vdomě, a to dnem vzniku spoleieňtví nebó dnem;by.i;i;'tnictví jednotky.

]. .cte5wi ve. společenství vzniká a zanikásoučasně s převodem nebo přechodem vlastnictvíjednotky. Spoluvlastníci jednotek jsou společnými členf spoleeenst,,i.

3. Jména členů společenství při jeho vzniku jsou uvedena v příloze těchto stanov. Seznamčlenů je veden a aktualizovríni knize členů spólečenství. 
B v ťtrrváv tguutu D

ct. vur

Práva a povinnosti člena společenství

1. Člen společenství má právo zejména:

a) účastnit se veškeré činnosti společenství,
b) podílet se stanoveným způsobem na rozhodování shromríždění,c) volit a byt volen do orgrínů společenství, splňuje.li stanovené podmínky,d) předkládat návrhy na zlepšeů čirrnosti spoleeáství,
e) obdrŽet vyúčtovríní příspěvků na výdaje spojené se správou domu a zá|ohna úhradu zaďužby,.kter9 byly poskynuty na účet 

'p"ráe"'..iíi;.' 
"' .

Í) nablížet do všech podkla-dů týkajícich se. einnlsti společenství a na svůj náklad žádat opoíízení kopie, opisu či qýpisu 
' 

ie.ňto podkladů.

2. Č|enspolečenství je povinen zejména:

a) dodrŽovat stanovy a plnit usnesení orgiínů společenství,
b) řídit se při užívání společných čásí Jomu, po""Ár.u á,společný ch zařízenídomu právnímipředpisy, rozhodnutími orgiínů společenstvi 

" 

';k'"y 

výrobce či správce technickýchzařízení, 
YJrvUv.- Ur sPlav

c) neprodleně upozorňovat výbor nebo pověřeného vlastníka n a závadyvzniklé na společnýchčástech domu, jakož 
i.na 

jed$ní jiných osob a aursi 
'tui.čnosti, 

které společné části domupoškozují, a dále podle svýct' :cňopnos.j..j";#;i.oi'"ui' proti takovému poško zování,včetně provádění činnosti směřující k předchrízení škoá,.d) hradit stanovené příspěv\y na vyaá;e spojené ," ,piauou domu a stanovené příspěvky naopravy' rekonstrukce a modemizače ďo*.,, u to pooíe..,e.podle velikosti spoluvlastnického



fi*i- 
na společných častech domu, neurčuje-li písemná dohoda všech vlastníků jednotek

e) hradit stanovené zá|oby na úhradu za s|užbya nedoplatk y vyp|yvající z vyúčtoviíní,f) umožnit na předcho,i ,y*i"7 ,"t,Jy ao;eánotky;;;;á*!ověřeným kontrolou, prováděníoprav a úprav souvisejících s oprauami ostatních jeánoĚl"u domu jako celku,g) odstranit na svůj 
1i|lad ,aiuáy u.^poškození, kt;.J ,," iiny.r, ÉJ;;iJ;h nebo společnýchčástech domu způsobil sam vtastniť;"á.no*|';ď ii] n.,' s ním jednotku uŽívají neborj "T.-i 

č i podnáj emci .a přís l ušnr. i: 
"j 

i.r' d omácno s ti,h) zdňet se jednríní, iimz uy 
'u-..Jiá"a] do p.a',,-o,tut.'ích členů společenství a podstatněomezoval nebo neumoŽňoval vykon jejich prav,

l#}:ffiillŤ:*. 
a údrŽbu ;;i;"di p,o měření tepla a vody v jednotce a umoŽnit odečet

j]ůfiřI'. bez zbytečného odkladu výboru nebo pověřenému vlastníkovi nabytí vlastnictví
nebo pověřenómu vlastníkovi změny v počtu pffslušníků svénájemce nebo podnájemce, u ,o Jo io dnů ode dne, kdy ke změně

l) neprovádět takové 
"úPmvy 

jednotky , jimižby vlastník ohroŽoval výkon vlastnického právavlastníků ostatních jednotek. 
J r JLLLL.L UJ Yraštll lK o

3. Úpravy, jimiŽ se mění vzhled domu, můŽ: člen společenství provádět jen se souhlasemvšech členů společenstvi. Úpravý,:*i3 se mění *itňi u,pořádání domu i zuoveřtvelikostspoluvlastnických podílů 
"u..'poi;ji;;h částech aá-",.ň.ri. čl;$;i.e"'J*i provádět jen

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

Čl. rx

Zánik členství ve společensfuí
1. ČIenství ve společensťví zaniká:

a) úmrtím člena snolečenství - fyzickéosoby,
b) převodem nebá přechodem 

"í"*i"*i;ednotky,c) zánikem člena sooleč.enstvi - ň]''i.r.e osoby,d) zánikem jednotky, jejímžuruJt'r..- je člen společenství.
2. Společné členství spoluvlastníků zaniká' i tehdy, pokud v důsledkujednotek zůstane ze spoiuvla.."*.rňůe jediný vlastník jeanofty.

čl. x
Úhrada nák|adů spojených se správou domu a úhrada

azá|ohy podle čl. VIII.bodu 2 písm. d) a e) platí členové společenství měsíčně v
l"#ffij.stanovenÝch 'h'".áŽl;;í*, a to na účet společenství, pokud

k) oznamovat rďboru
domácnosti, domácnosti
došlo,

úmrtí nebo zániku

l. Příspěvky
částkách a
shromáŽdění

za službv

2. o vyúčtoviíní zá|ohpodle čl. Vm bodu 2 písm. d) rozhoduje shromáždění jednou ročně.



3. Nevyčerpaný zůstatek na zá|ohách na spráw domu,.rekonstrukce a modernizace se sjednotlivými členy společenství nevy'pořád,ává a prevaai se do nasteau.;ic}ň;-;:,k";ň;shromríždění nerozhodne j inak.

4. Zá\olry na úhradu za s|uŽby podle čl. VIil b9du 2 písm'. e) je výbor nebo pověřený vlastníkpovinen jednou ročně rozúčtovat, a to.nejpozději do.9ďdnů po skončení zúčtovacího obdobístanoveného zvláštním právním předpisem. vzá1emne vypořádání přeplatků a nedoplatků seprovede nejpozději do 30 dnů po vyúčtovríní záloh.

Čt. xt

Hospoda ření společensfví
1. Spcllečenství sp,rawje svěřené peněŽní prostřďky vlastníků jednotek, které skládají členovéspolečenství na náklady spojené se správóu spoleených Ěastí domu a pozemku a zálohově naúhradu zas|užby.

2. Společenství můŽe se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů společensfuízajištbvríním činnosti podle bodu 1 pověřit jinou o.obu 1správce).
3. Společenství vede podvojné účetnictví podle zákona č, 563ll9g1Sb., o účetnictví, ve zněnípozdějších předpisů.

4. Případný zisk z hospodaření společenství můŽe byt rozdělen mezi členy společenství poschválení účetní závěirky na ,uruuat .o,noanuú, společenství, a to podle velikostispoluvlastnických podílů ělenů 
'poi"e"n,.ví 

na ,por"e.n>'.r, částech domu a pozemku. Vdaňových zá|ežitostech se posfupuje podle zvrastnict |ravnich předpisů
5. Členové společenstv í ruěí za závazky,společenství spojené s hospodařením.společenství vpoměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických poáil.í nu společných částech doryu.

Čt. xrr

Zánik společensfuí
Společenství zanikáv případě zrániku domu a v případech uvedených v $ 5 odst. 6 a7 zátkona.
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