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Spolďenství 7Á. Štěpánka t787
zapsané ve veŤejnérn rejstÍÍku spo|ečen$tr'í v|astní|cú jednotek,

vderrfm Krajskfm soudem v ostravě v|ožka S 5z9z
|Č:27782255

členŮm
Společenshíí zd. štepánka L787

V ostravě dne 15. srpna 2016

Vyh|ášení vo|by do vfboru spo|ďenshrí.

Vážen'f pane (í),

na zák|adě ukončení volebního období současného vfboru spo|ečenství
ke dnl I6|09l20L6-vyh|ási| vybor SVJ dne 12. srpna 2016 slÍm usnesením č. 40/16
vo|by ufboru spo|ečenství.

Y9loy - 
s9 uskuteční na schŮzi shromáždění vlastníkŮ jednotek Spo|ečenství

zd. stěpán|<a 1787 svo|ané na den 2L.9.2016.
lGndidátem do rn/boru spo|ečenství mr3že b,ft č|en Spo|ečenstvi zo. štepánka L787,
ieq splřuje podmínky uvedené ve Stanovách společenswí č|. wI;
odst. 4r 5,

Navrhnout kandidáta mŮže |<ažd}? č|en spo|ečensWí, mŮže navrhnout i sam sebe.

Návrh kandidáta je nutno podat písemně
do poštovní schránky Společenství zd. Štepanka
nebo zas|at poštou na adresu Spo|ečenství.

Termín ďzávěrlty návrhu kandidátú je 2í'. 9.

a doručit prostĚednictvím vhození
L7B7 u hlavního vchodu do domu,

2011 do L7:00 hodin.

TaWbor:

fuJfu
Daniel Hlavsa

pŤedseda vfboru společenství

Znění Ó. xvr. odst. 4), 5), 6).Stanov
a) zpŮsobi|f.b,ft členem-vÍboru je.ten, klo je p|ně wéprávn'f a bezrihonn'f ve smyslu právního pÍedpizu
upravujíďho živnostenské podnikání. Je-|i členem vfboru jiná právnická osoba, 

'mocní 
ry'ictou osonu, ioy

ji ve vfboru zastupova|a, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
s) oryF' jejíž padek byl owědčen, se m0že stát č|enem vÝbru, oznámi|a-|i 6 pňedem společenství
v.lastníkú' to nep|ati pokud od skončení inso|venčního ízení uplynuly alespoĎ tri ro1v. aylli osvěočen
padek.osoby, tterá je již č|enem vfboru, oznámí to tato osoirá uei zoydďnéno oaruaori spole&nství

v|astníkú. Nedď|o-|i k oznámení, mŮže se domáhat.]<ažd'f, kdo na lom má píávní zájem, aov člďa vÍuoru i
funkce odvo|a| soud. To neplad rozhodlo.li společenství v|astníkú, potg.co se o-osrlěačení ripaoi'u eto
osoby doarědě|o, že má ve funkci sebvat.
6) Kdo pÍijme funkci člena Wboru, -zavazuJg 

se, že ji bude vy\o$vat s nezbytnou |oajalitou i s potřebnÝmi
znalostmi a pďlivostí. Má se za to, že jedná nedba|g kdo není této péče iádného nos-pooare scrropen, áč to
musel 4istit pii pĚijetí fynkce lgbo Př jejím vfkonu, a nevyvodí z toho pro sebe o steoky. Óen vÝ'noru
vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby č|en zmocni| pro jánot|ivf pirpad ;ineno ae'{á *b*,
aby za něho pfi jeho neričasti hlasoval.
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