
Společenství Zd. Štěpánka T787
zapmné ve veŤtjném rejst í|cu spolďen$tví v|astník& jednotek,

vedenfm Krajshjm a'd* v ostmvě, v|ož|ca s 5292
lc-.2778,2255

č|enúm
Společenshíí zd. štepanm a787

V ostravě dne 15. června 2aL7

> vyh|ášení vo|by do vÍboru spo|ečenství

Vážen.'/ pane (í),

Dne 31. 5. 20L7 vybor StlJ projedna| oznámení, že současní členové vfboru SVJ,
pp. Mi|án Kářa dne 17. 5. 2oL7, Danie| Htavsa dne 24. 5. 2017 a Pave| Čern'Ý
dne 31. 5, 20t7 odstupují z funkce č|ena vÍboru SVJ. Vzh|edem k této skutečnost
vÍbor SV] usn. č.34lL7 ze dne 31. |alětna 20t7

vyhlašuje vo|by do vfboru spo|ečenství

vyh|ášení volby pŤedsedy spo|ečenství vlastníkú

Volby do vfboru společenstv' resp. volba píedsedy společenství v|a*ník&
se uskuteční na schŮzi shromáždění vlastníkŮ jednotek Společenství
zd. Štěpanka 1787 wolané na den L7,?.2aL7.
Kandidátem do vfboru spo|ďenství, resp. kandidát na pÍedsedu spo|ďenství mŮže
b'ft člen Společenství zd. Štěpánra L787, jenž sp|řuje podmínky uvedené
ve Stanovách spo|ečenství cl. )(VI, odst. 4,5.

Navrhnout kandidáta mŮže každ'Í člen společenství, mŮže navrhnout i sám sebe.

ilávrh kandidáta je nutno podat písemně a doručit prostÍednictvím vhození
do poštovní schránky Společenství Zd. Štěpánka 1787 u hlavního vchodu do domu,
nebo zas|at poštou na adresu Společenství'

Temín uzávěrky návrhu kandidát& je L7.7. 2at7 do 17:oo hodin, ti. pÍed
zahájením schúze shromáždění.

Zavybor:

Milán Káfia
mpr. ufboru společenst'uí
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Znění Ó. xvr. odst. 4),5),6}.Stanov
4)Způsobi|ý b'ýt č|enem výboru je ten, kdo je plně wéprávný a bezúhonný ve smys|u
právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-|i č|enem ýboru jiná
právnická osoba, zmocní ýickou osobu, aby ji ve ýboru zastupovala, jinak
právnickou osobu zastupuje č|en jejího statutárního orgánu.

S)osoba, jejíž úpadek by| osvědčen, se může stát členem rrýboru, oznámi|a.li
to předem spo|ečenství vlastníků, to nep|at| pokud od skončení inso|venčního řízení
up|ynu|y a|espoň tři roky. By|{i owědčen úpadek osoby, která je již č|enem výboru,
oznámí to tato osoba bez zbytečného odk|adu spo|ďens.tví v|astníků. Nedoš|o.|i
k oznámení, může se domáhat každý, kdo na tom má právní zájem, aby č|ena rnýboru
z funkce odvo|al soud. To neplatí, rozhod|o.|i spo|ečenfií v|astníků, poté, co se
o owědčení úpadku této osoby doarědě|o, Že má ve funkci setruat.

6)Kdo přijme funkci č|ena výboru, zavazuje se, že ji bude vykonávat
s nezbytnou loaJa|ibu i s potfubnými zna|ostmi a peč|ivostí. Má 3e za to' že
jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen,
ač to musel zjistit při přiJetí funkce nebo při jejím výkonu,
a nevyl'odí z toho pro sebe důs|edky. Clen výboru vykonává funkci osobně;
to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednot|ivý případ jiného člena
rnýboru, aby za něho při jeho neúčasti h|asova|.
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Souh|as kandidáta s kandidaturou do výboru Spo|ečenství zd. štěpánka L787
čestné proh|ášení kandidáta do výboru Společenství zd. štěpánka 1787

Souh|asím s kandidatunou a současně prohlašuji, že souhlasím se ým případným ustanovením
do funkce č{ena výboru Spolďenství zd. štrpán-t<a 1787r resp. do frrnke předsdy Spole&nství
v|astníků se sídlem v ostrav&Porubě, Zdeňka Štěpanta l787lt, zapsaného ve veřejném rejsďiku
společenswí v|astníků jednotek, vedeným Krajským soudem v osřavě, vložka s 52gz, |č: 27782255
a s přerzetím povinností v rozsahu stanoveném pHslušnými ustanoveními Stanov Spole&nství zd. štěBánka
1787, c|. xvl. odst.4).5)' 6) a zákona č"au2o|2 Sb'' občanďcýzákoník
Proh|ašuji, že splňuji všeobecné podmínlqy pro funkci č|ena ýboru spo|ďenstvL En., že je mi 18 let,
že mám p|nou způsobi|ost k právním úkonům, že jsem osoba bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském
podnikání'

Prohlašuji, že není u mne dána žádná přeložka provozování živnosti d|e s 8 ákona č. 455/1991 sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kdy na můj majetek nebyl prohtášen ani ukončen
konkurz, ani navrženo nebo ukončeno insolvenční říza.tí, rovněž nďošlo k nucenému lyrovnáni a to ani
opětovnému a neso navrženo pohlóšení konkuzu nebo podán inso|venční návrh, který vfuk by by|
zamítnut pro nďostatek majetku postačujícího alespoň k úhradě nák|adů řízení a nebyl mi uložen soudem
nebo správním orgánem zákaz činnosti ýkající se provozování živnosti.

Jsem si vědom/a/, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení, bude posuzováno jako
přestupe( případně tresíhý čin.

Dne:
Podpis kandidáta

Znění čt. xvr. odst.4)' 5),6).Stanov
a) zp sobi|f b.Ít č|enem vÍboru je ten, kdo je plně wéprávn'f a bezrihonn.f ve smyslu právního pĚedpisu
upravujíciho živnostenské podnikaní. Je-|i členem vÍboru jiná pÉvnická osoba, zmocní flpickou osobu, aby
jive vfboru zastupovaía' Jinak pnávnickou osobu zastupuje č|en j,ejího stafutiímrho orgánu.
5) osoba, jejiŽ padek by| owfučen, se mŮže stát č|enem vfboru, oznámi|a.li to piďem spo|ečenství
v|astníkú, to nep|atí, pokud od skončení insofuenčního Íízení up|ynuly a|espoř tÍi roky. By|-li osrědčen
ripadek osoby, která je již členem vfboru, oznámí to tato osoba bez zbytďného odk|adu spole&nství
v|astníkŮ. Nďoš|oli k oznámení, mŮže se domáhat ]KaždÝ, kdo na tom má právní zájem, aby člena vfboru z
funkce odvo|a| soud. To neplatí, rozhod|o-|i společenství v|astníkŮ, poté, co se o owfučení padku této
osoby dozvfuělq že má ve funkci seilvat.
6) Kdo pÍijme funkci č|ena v|boru, zavazuje se, že ji bude vykoruáVat s nezbyhou |oajalitou i s potfubn'fmi
znalostmi a pď|irostí. Má se za to, že jedná nedba|e, kdo není této péče Íádného hospodáŤe schopen, ač to
muse| zjistit pii přjetí funkce nebo pii Jejím vfkonu, a nevyvodí z toho pro sebe dúsledky. Člen v|boru
vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby č|en zmocni| pro jednotlivÍ piípad jiného č|ena vfboru,
aby za něho pňijeho neričasti h|asoval.
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