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CAST PR\rIII

vŠroBncxÁ UsTANovrxÍ
čt. I

7Ák|adní ustanovení

(1) Společenství Zdeřka Štepanka |787, IČ 277 82 255 (dá|e jen
''spolďenství'') vzniklo na zákJadě zikona č. 7?l|994 sb., kteďm se upravují
některé spoluvlastnické vztďry k budoviím a některé vlastrické vz1aby k bytům
a nebytoým prostonim a doplňují některé zětkony (zíkon o vlastnictví bytů), ve
zlrĚní záů<ona č. 273/1994 sb., nálean Ustavního soudu vyhlášeného pod
č. 280l|996 sb., ziákona č. 97l|999 Sb., ziíkona č. 103/2000 sb., zákona
č. 2291200| Sb., ziákona č. 45L/200I Sb., zákona č:. 32012002 sb., zákona
č).43712003 sb.' zál<onač. L71l2005 sb. azikonač. 17912005 sb.

@ Společenství vlasfirftů jednotek je právniclcí osoba, jejímž účelem
je zajišťovrání správy domu č. p 1787 _ bytovy dům (dále jen ,,dům) a pozemku
parc. č. 3650 - zastavěná plocha a nádvoff (d.íle jen ,pozemek..) jenž je zapsan
v katastru nemovitostí na listu vlastrictví 13057o vedeném Katastrálrrím uřadem
pro Moravskoslezsdý kraj' pracoviště ostrava pro katastrálni tnemí
Poruba _ sever' obec ostrava, čríst obce Poruba podle ustanovení občanského
zríkoníku o bytovém spoluvlastnictví a podle těchto stanov. Společenství
je 4působilé nabývat práva a 7.avazovat se k povinnostem při naplňovríní svého
účelu. Společenství nesmí podnikat ani se přímo nebo nepffmo podílet
na podnikríní nebo jiné činnosti podnikatelů nebo byt jejich společnftem
nebo členem.

(3) Společenství vlastníků je osobou odpovědnou 7A správu domu
a pozemku.

(4) Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely
spravy domu a pozemku. K pnívďmu jednrání, kteďm společenství vlastníků
zajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží.

(5) Za dblhy společenství ručí každý člen v poměru poďe velikosti svého
podílu na společných částech.

(6) Společenství se nesmí zaváaat k podílení se na úhradě zaaty jiné
osoby, ani k úhradě či zajištění dluhů jiné osoby. K takovému právnímu jednrání
se nepřihlíží.

(7) SdruŽí.li se společenství vlastníků sjiným společenstvím vlastníků
ke spolupníci při naplňovríní svého účelu nebo starreJi se členem právnické
osoby sdruŽující společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak
působící v oblasti bydlení, nesmí se zavázat kjiné majetkové úěasti, nóz 3.
poslryhutí členského vkladu nebo poskytovríní členshých pffspěvki. Zaváže-|i
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se společenství vlasfiríků pďílet Se na ftárě jiné osoby, hradit její dluhy nebo
je zajistit, nepřihlíŽí se k tomu.

Čl. II.

Název a sídlo společenství

Název společenswí: Společenství za. Štěpanka 1787

Sídlo společenswí: ostrava' Poruba Zdeřka Štepanta 1787/|,PsČ 708 00
Zapsáno.. ve veřejném rejstříku společenství vlastrríků,

vedeným Krajskym soudem v ostravě, oddíl S, vložka 5292

IČ: 277 82 255

čÁsr DRUHÁ
pŘnovrĚr Čur'xosTl sPoLEčENsTvÍ

cl. ilI
obecné vymezení správy domu a pozemku

(1) Správa domu a pozemku zďrmuje vše, co nenáleží vlastnílqim
jednotek nachánejicích se v domě (dále též jen,,vlasfiríci jednotek..) a co je
v zájmu všech vlastníků jednotek nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům
a pazemek jako funkční celek a zacbování nebo zlepšení společných částí.
Správa domu zďrrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn
společných částí nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo zrněnou
v tsživánt, jakož i se ďízením, udržovaním nebo zlepšením zašíz.enív domě nebo
na pozemku sloužících všem vlastníkům jednotek.

@ Správa se vztďruje i na společné části, které slouží ýlučně k užívr{ní
j en některému spoluvlastríku.

ČL Iv
Správa domu a pozemku z hlediska provozního a technického

(1) Společenství vlastníku je oprávněno vykonávat činnosti ýkající se
správy domu a pozemku z hlediska provoaního a technického, kteqimi
se rozumí zejména:

a) provozu domu a pozemku,

b) provoz' údrŽba, opravy' stavební úp'avy a jiné nněny společných částí,
včetně zrrěn vedoucích ke zrrrěně v účelu jejich užívríní;

c) protipožárního zabezpečení domu, včehě hromosvodů,

d) revizí a oprav společných částí techniclqfch sítí, rozvodů elektrické energieo
plynu, vody a odvodu odpadních vod, tepla a teplé užitkové vody veJtne
radiátoru, vzduchotechniky, Výtahů, zašízeni pro příjem televizního
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a roálasového signálu a elektrických sdělovacíchzařir"ení v domě a dalších
technic[ý ch zař,ueru podle vybavení domu,

e) administrativní a operatiulě technické činnosti spojené se správou domu,
včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domuo

0 správy jednotek, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů společenství,

g) uplatnění ptáva vstupu do bytu v případě, že vlasfirík jednotky upravuje
stavebně svuj byt' včetně moŽrosti poŽadovat v odůvodněných případech
předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů
vyžadována' pro ověření, zda stavební úpravy neohrofují, nepoškozují nebo
nemění spoleěné časti domu,

@ Společenství dále zajišťuje se souhlasem všech členů společenství
antěny účelu už-tváni 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
spoluvlastniclďch podílů na společných črístech domuo zajišťuje společenství
se souhlasem většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek na shromríždění
vlasfiríků 

Čl. v
Spníva domu a pozemku z h|ediska správních ěinností

(1) Společenství vlastníků je oprávněno vykonávat činnosti ýkající se
spnávy domu a pozemku z hlediska správních ěinností, kterými se rozumí
zejména:

a) zajišťovrírrí veškeré správní, administrativní a operativně technické čirurosti,
včetně vedení příslušné technické a provoulí dokumentace domuo
uchovávrání dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení
podle jiných pnívních předpisů,

b) stanovení a vybín{ní předem určených finančních prosďedků od vlasftríků
jednotek jako zá|oh na příspěvky na správu domú a pozemku, stanovení
zá|ohna utrrady cen služeb a jejich vyričtovríní a vypořrídríní,

c) vedení účetnicM, zpracování a předložení dariových přizrrání, řádné
hospodďení s finančními prosťedkyo vedení evidencJ plateb členů
společenství. Které jsou podle písmene b) vybírany, ňízení úotu u banky,
vedení sezrrÍrmu čIenů společenství vlashíků,

d) uplatňovrání a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivym vlasfiríkům
jednotek, které jim ukládají pnívní předpisy nebo vyplývají ze stanov
společenství vlastníků a z usnesení shromráždění v souladu
s právními předpisy a se stanovami společenství vlastníků,
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e) činnosti spojené s provozovííním společných ěástí a technickych raŤízení,
která slouží i jiným osobám než vlastníkum jednotek v domě, včetrrě
sjednávaní s tím souvisejících smluv,

f) výkon činností váa}rujících se k uplatlovríní ochrany pnív vlasuríků
jednotek. 

Čl. vI
oprávnění sjednávat smlouvy

(1) Pro účely správy domu a pozemku je společenství vlastrríků
opnávněno sjednávat smlouvy tykajíci se zejména:

a) zajištění činností spojených se správou domu a pozemkun

b) zajištění dodávek služeb spojených s užívrárrím společných částí a spojených
s užívaním jednotek, nejde.li o služby, jejichž dodávky si vlashíci jednotek
njišťují u dodavatele přímo

c) pojištění domu,

d) nájmu společných částí domu, a

e) zajištění provozu vybraných techniclqých zaÍízeru spojených s uávriním
společných částí domu a s užívárrím jednotek, ke kterým nemá společenství
vlastníků oprávnění je provozovat,jako jsou domovní kotelny, qýměnftové
(předávací) starrioe, dieselagregáW apodobná vyhrazená techniclcí zaÍízení.

Q\ Společenství vlastníků dohlíží na plněď uzavŤených smluv a vymáhá
nárolry z porušení povinností dnrhé smluvní strarry.

CI. \rII
Zajišt'ování spnívy domu a da|ších činností na zák|adě

smlouvy se spnflvcem

(l) V souladu s prohlríšením vlastríka budovy o osobě pověřené správou
domu (dale jen ,,správco..), anebo v souladu s usnesením shromiíždění o určení
osoby správce, může společenství vlastríků zajišťovat provozrí, technické,
správní a obdobnré činnosti spojené se správou domu a pozemku a s dalšími
9innostmi, popřípadě některé z těchto činností, na zák|adě smlouvy se správcem,
kterym může býtfuzict'ánebo právnická osoba.

a\ Smlouva se správcem obsahuje:

vymezení činností, které bude správce vykonávat,

cenu za služby poskytované správcem,

wčení způsobu hospodďení s příspěvky na správu domu a pozemku
a s finančními prosťedky poskytovanými na úhradu služeb včehě jejich
evidence,
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d) povinnost správce předkladat jím uzavírané smlouvy nebo jejich mrěny
předem ke schválení orgarru společenství vlasbríků příslušnému podle těchto
starrov, pokud byl spnívce spoleěenstvím vlas&ríků anocněn k jejich
uravfuáni,

e) povinnost správce předložit jednou ročně shromráždéní zptávu o činnosti
spravce, zejména o finaněním hospodďeďo o stavu finančních prosďedků
každého vlastníka jedrrotky a o stavu společných častí domuo jakož
i o jiných vyznamných skutečnostech,

f) povinnost spnívce před ukončeďm jeho činnosti podat shromríždění 4pnívu
o své činnosti a předat qýboru všechny písemné materiály o správě domu
a své činnosti,

g) povinnost správce umožnit každému vlastníku jednotky nďrlédnout
a sezniímit se s listinami uvedenými v čl. X odst. 1 stanov a vykonávatptáva
člena společenství vlastríků, z.a podmínek stanovených stanovamio

b) další náležitosti stanovené shromážděním.

(3) Zmény osoby správce nebo změny obsahu smlouvy v ujednání o ceně
nebo o rozsahu činnosti se správcem schvďuje shromrížděď.

(4) Uzavřením smlouvy se správcem podle odstavců l až 3 nemůže
být dotčena ýlučná roárodovací působnost orgánů společenství vlasuríků
plynoucí zptávních předpisů a z těchto stanov.

čÁsr rŘnrÍ
Čr,nxsrvÍ vE sPolnČnNsrvÍ vtAsTNÍKŮ

ČlnNsxÁ pnÁvA A PovINNosTI
čL \mI

Vznik ě|enství
(1) Členy společenství jsou všichni vlasfiríci jedrrotek ($zické i pravnické

osoby) v doměo pro ktery společenství vzniklo.
(z) ČlensM ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím

jednotky a vnr.tiká a zantká spolu se vznikem a zánikem vlastrického práva
k jednotce.

(3) Společnjmi členy spoleěenství jsou spoluvlastníci jednotlcy
nebo manželé, kteff mají jednotku ve společném jmění manžel ; ze společného
členství jsou společní členové opnívněni a povinni společně a nerozdílně.

(4) Spoluvlasfiríci jednotky jako společní členové mají postaveď
vlastníka jednotky a mají právo hlasovat na shromáždění jako jeden vlasÚrík
s velikostí hlasu odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společn;fch
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částech, přičemž velikost hlasu je nedělitelná.

' (5) Sp9Ju.vlasgúci jednotky zrnocní společného zásfupceo ktery bude
vyKonavat 1e;tch práva vuči společenství, což p|atí rovněž pro účast a hlasovrání
na shromiíždění. ]o platí i v pffpadě manželů, kteff mají jednotku ve společnémjmění. Nebyl-li by zrrrocněn spoleěný zastup"", ,.rl,"áJ se v prezenční listině
shromáždění nepfitomnost společného zásfupce spotuvlastnftů jednotky
(v prezenční listině se vykazuje jako nepřítomno't;.anor'o vlasfiríka s velikostí
hlasu připadajícího na jednotku ve spoluvlastrictví).

. (0l Společný- 
' ^ 

ziísfupce . plní jménem spoluvlastrríků jednotky,
nebo jménem manželů majících jedrrotku ve společnéň jmění, vuči spól.e",,.wÍtaké jednotlivé oanamovací povinnosti podle těchto stanovo povinnost
1p{stupnit jednotku v pffpadech a za podmínek podle těchto stanov a dalšíobdobné povinnosti vůči společenství, kdy se vyžaduje součinnost
vlastníka jednotky.

(7) Vlastník jednotky se může nechať na shromríždění zastoupit
nazák|adě písemné plné moci udělene zrrrocněnci.

CI. I)L
Seznam členů spo|ečenství v|astníků

(1) Společenství vlashíků vede seulam členů společensfuí vlastníků.V seznamu členů společenství vlastníků musí byt u kazdeho člena společenství
vlastnftů uvedeno:

a) jméno a příjmení,

b) dafum narozeď,

c) označení jednotlcy

d) adresa *í'q trvťíh9 pobytu, uvedená ve ýpisu z katastru nemovitostí
dokládající vlastrické pnívo k pozemku a domu,

e) doručovací adresa, na ttere vlastrík jednotky přebírá poštu, (dále jen
doručovací adresa), v případě, že nď shodná s adresou místa trvaléhopobytu,

D společný 
"á'Pp.9": 

v pffpadě spoluvlastrrictví jednoty, nebo jedrrotlqy
ve společném jmění manželů,

g) viíha hlasu pfi hlasovrárrí na shromážděď ve váďru k jednotce.

@ Je.li jedrrotka ye spoluvlastricfuí nebo ve spolďném jmění manželů,uvede se v seznamu členů
a) označeníjednotky

b) velikost hlasu vážicí se k jednotce,
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c) jména a pffjmení spoluvlastďků jednotky, spolu s velikostí podílů
jednotliých spoluvlasfirftů na jednotce, nebo jména a příjmení manželů,

d) jméno a pffjmení zrrrocněného společného zástupce

(3) PřenechalJi vlasbrík jednotky byt k užívání jiné osobě, uvede
se v poznámce také jméno a adresa této osoby.

(4) Statutární. orgrín je povinen zajistit neprodleně akfualizaci údajů
v seznamu členů vŽdy na zikladě písemného oanárrróní zrrrěny údajů vlastríkňjednotky členem společenství. Změny v údajích o .pot"oňe* ástupci9e provedou n& zríkladě nově udělené písemně phé mbci spotuvlastnikyjednotky, jíž se ruší předch ozí p|námoc.

(5) Každý,- kdo nabyl jednotku do vlasfirictví, je povinen oanámit
statutrírnímu orgiínu společenství nabytí jednotky do vlastnicwí hodrrověrným
dokladem o nabytí vlastnického pníva kjednotce (zejména např. výpisem
z katastru nemovitostí nebo roáďňutím 

'oůdu, 
apď.). špolu s tím je povinen

oanámit svou adresu trvalého pobytu a počet ošob, které budou mít v bytě
domácnosto a to-nejpozději ao 3eanono měsíce ode dne, kdy se dozvěděl
nebo mohl dozvědět , že je vlastníkem jednotky.

(ó) Vlastník j.ednottq' je povinen oarámit statutárnímu orgiánu
společensfui vždy nejpozději do jednoho měsíce, kdy změna nastala, každouzněny úduj.i zapsaných v seznamu členů, t.ýkqiící se jedrrotky v jeho vlashictví,
zejména změny v počtu osob, které *uji 

"bytě domácnost-a bydlí vněmpo dobu, kÍerá činí v souhrnu nejméně tři měsíce v kalendářním roce. To platíi v případě' přenechal-li vlastniŘ jeonotty byt nebo část bytu k užívrání jinéosobě; v tomto případě ozntímí i j*eno a adresu této tsoby. V případěspoluvlastnictví jednotky ozrramuj" tyL údaje společný zástupce. 
-

a Pož:ádá.|io to vlasfuiík iednotky, sdělí mu statutrírní orgrán společenstvíjméno a adresu kteréhokoliv viastnft" j"a".trqr nebo kteréhžkoliv nájemcev domě. V rrámci těchto informací.n..*i tyt *"oeny údaje o datu narozenívlastníka jednotky nebo nájemce. Vlastník j"onott.y, kteÍý si inform acevyžÁda|,a byly mu společenstvím 
-po*bfu9, 

;e óp*'nÉ,, použitje pouze pro vlastníinformovanost u P'Tí ' 'i*i 
járkoliill.lá.iď u" 

"ár,u te"tr.íi,,, osobám, jinakodpovídrí za škodu, která by ti* vlastríkům 3"anCI"t nebo společenství vzriklaa odpovídá za porušení pn{va vlastníka id;",by ,,u o.h,u'u osobních údajů.Vlastník jednotky podávď žadost o.pos$ňutí jmjn1 a adresy vlasfiríka jednotlcynebo nájemce statutrírnímu o.g.lo., u pi'.*"J formě. rnformaci poskytnestafutrírní orgán vJ$nikovi jednotky ó*ez- písemně nejpozději do 7 dnůod obdržení žádosti člena o jeÍ poslgrtnutí. . 
-

(8) Sezram 
- 
č.l."ů společensfuí vlastríků je zpffsfupněn členůmspolečensfuí vlastnftů 4působem uvedeným v čl. x odst. 2 stanov.

Stanovy Spo|ďensM Zd. Štrprnu 1787, schvá|ené shromrfždění v|astnÍků Jednotek dne 26. risopadffive aění obsahujicí zrnary schváeni slromazoenim 
"r*mito 

j.anotek dne |7. ěervence 20|7
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(9) Kažďý člen, a to i byvalý' obdrží na svou žádost od společenství
vlastníků na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznarnu členů obsahující
údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že $o údaje byly vymazÁny. Namísto
zemřelého člena může o potvrzení požÁdat jeho manžel, dítě nebo rodič,
a neď-li žádný z nich, můŽe o vydrání potvrzení žÁdatjiná osoba b|izká nebo
dědic, prokaží.li zájem hodný právní ochrarry.

(10) Seznam členů může byt uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří
jsou v něm zapsáni. Při uveřejnění neúplného sezlamu členů musí být z něho
patrné, b je neúplný. 

čl. x.
Clenská práva a povinnosti

(1) Vlastnft jednotky jako člen společenství mrá" kromě práv a povinností
spojenfch s vlastrictvím jednotlry, také pníva a povinnosti vypíjvajícíz členswí
ve společenství zejménatato práva :

a) ričasfuiit se veškeré činnosti společenství vlasÚríkri zprisobem
a za podmínek stanovenfch pnívními pŤedpisy a těmito stanovami,

b) ričastnit se jednrání shromráždění, požadovat a dostat na něm vysvětlení
zá ežttostí, hlasoviáním se podílet na rozhodování shromráždění

c) nechat se na jednaní shromrížd9{ zastoupit a hlasovríním se podílet na jeho
roáodování v zasÍoupení fyzické osoby, která se prokáže plnou moci,z které bude vypljvat rozsďt zístupcova oprávnění, a zda byla udělená
pro zastupovárrí na jedno nebo více shromáždění v urěitém obdoĚí,

d) volit a byt volen do orgránťr společensfuí, splřuje -!i zái<onem stanovenéa těmito starrovami urěené p:dmínlq/ a pr"aponuay pro 4ptisobilostbyt členem voleného orgánu 
'pot.c"n'ďi , '

e) pŤedkládat orgr{nťrm spoleěenství náwhy a podněty ke zlepšení činnostispolečenství nebo k ďstranění nedostatkiío 
.

D svobodně sprav9vat, vflučně vžívat a uvniď upravovat svrij byt, jakoži llživat společné části, nesmí však ztížitjinému vlastrríkovi jednotky vfkonstejnych práv ani ohrozit, zrrrěnit nebo poimait společné části,
g) sezrrrímit se s tím, jak společensfuí hospodďí a jak d m či pozemekspravuje; u společensfuí m že 

-vlastník lednotlqy nab|ížet v prostorráchurčenych společenstvím do :Try: *uni*ych 've 
'c.i .p.a,.y domuodo četrích knih a ričetních dokladu; vypisy sím že činit vjlučně pro svojipotŤebu a vylučně v prostorách yč"nycii'pol"č",,,tvím po dohodě s osobou,ktení je ?3 společensfuí pŤítomna natrtíženi do těchto písemnostíspolečenství, není však oprávněn odnášet si jakékotiv pisemnosti mimogrto prostory.

Stanovy Spotďenství Zd. Štlplnta l7t7, schví|ené shromážděnívlastnftú jcdaotek dne 26. |istopaoffive zněnl obsabující zrrrerry schvalent shromážděrrírn 
"r*t"*,r 

j.a'oár..ao" i}]ilervenoe zorz
stránka 9 z29 stránek



h) navrhnout soudu' byl-li přehlasová'' při schvaloviání usnesení shromáždění
a je-li pro to důležiý důvod, aby o zá|ežitosti, o které bylo hlasováno
na shromáždění, rozhodl soud, spolu s případným návrhem, aby soud
dočasně zakáa| jedrrat podle napadeného usnesení. Právo |ze uplatnit
do frech měsíců ode dne, kdy se vlasftrík jednotky o roztrodnutí dozvěděl
nebo dozvědět mohlo jinak pravo zaniká,

navrhnout soudu, je.li pro to důleáťý důvod, aby soud rozhodl o ziíležitosti,
která sice byla předložena shromáždění k roÁodrrutí, ale nebylo moáré
usnesení schválit z důvodu ne?působilosti shromríždění usnášet se,
byt zastupován společenstvím v pffpadě uplaňovrání práv vzniklých vadou
jednotlcy,

obdržet vytičtovrání zá|oh na úhradu jednotlivých služeb
pffpadných přeplatků,

ný\ipt do písemných podkladů pro jednríní shromríždění
předchozí ýrvy, v čase a na místě k tomu rrrčeném v

uvedená v zákoně

i)

i)

k)

r)

a vrácení

na zák|adě
paru'ánce

na shromiíždění,

m) na požndaní obdržet zápis ze shrom áždění, další ptátva
a v těchto stanovách.

@ VpŤípadě,'že člen společenství vlasfiríkú chce uplatnit své právo
a nďrlédnout a seanrímit se s listinami uvedenfmi v čl. x odst. 1 stanov, bude
domluven takovj 

'zq sob uplatněď tohoto p',íl,u, ktery bude vyhovovat jak
společensfuí vlastníkťr, tak členu společenstvi vlastníku, pxpua''o ošobě, ktenína
?il,Jud! !d*.,y zajišéuje činnosti spojené se 

'p'a,,* domu. V pŤípadě,
Že.4pťrsob uplagrění tohďo práva neuuae dohodnuto rozhodne o 4pťisobuuplatnění pníva shromáŽdění.

(3) Vlastník jednotky jako člen společenstvímázejména t5rto povinnosti:
a) dodržovat tJrto stanovy a plnit usnesení orgrán společenství schválená

v souladu se zákonem a s těmito stanovami,
b) 

19''::'-ry::i9]{,ť":i'"j jě$to .:g*u'''i a pŤedevším v pffpadě pravidel
r: Ť'q. Ť:l:č:y:h :T,i a pri dodržovárí obvyklfch p'áuio"r soužití

:jx.:ilŤ': ju'* ,fu9Ť'fuí .ryé osobami, 
- 
ii,,,ž umožril pŤístupI/r rDlsIJ

.1"'^*::,1"9: |''": *9a"e to platí .pro aoarzování pravidel určenych
v domovním Ťádu, pokud je u'''es"ním shromáždění schváen,

c) udržovat na svrij náklad byt, jak to vyŽaduje neávadny stav a dobryvztrled domu,

d) udržovat nu'.'yj. náklad společné části domu pŤenechané vlastníkovi

**"P'l:,]"::rY qfu*' spolu s jedrrotkou, jak to vyžaduje nezávadn!,stav a dobry váled domu; to se netyká uáržovríní hlavníct' 
'"'gy.t

Stanovy SpotečcnsM Zd. Št1n|..t.a 1787, schvr[|cné shromíždění vtastnftú Jcdnotek dnc 26. |istopedu 2014ve anění obsalrující zrněny schvátení shromáŽděním 
"ru"r,*n:"ail;"k a; :i"** ce 20|7
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nebo vodorovnych konstruk.:.u o.boodovych. stěn domuo ohraničujícíchvjlučně užívanou společnou 
1i9t {o1u. "yj*u 

powchovych riprav, jakojsou vniďrrí jTísy, *a|by a pffpadné oiltoxnt stěn a lyjma podlďrovychkrytin včetně dlažby,
o) hradit steurovené zá|obry Ra rifuaďu ecn suŽeb a fuadit nedoplffivyplyvaj í ci z vyttčtoviíní,

f) hradit strrnovené.pŤíspěvky na správu domu a pozernrku; vpŤípadě prodlení
s těmito platbami je povine n zapiatitsankci p"oi. tccrrto staiod

g) umožnit po pŤedcho m vynráni člmem sbtrtárního orgánu společe,nstvípÍísfup do bytu.nebo vytu8ně.užívané spotečné črísti v pŤípadech vfslovněuvedenych v zái<oně, k provedeni 9nraw, ,no'zuy nebď '*i". společn;fchčástí domu (napŤíklad rozvod1l 
""d}. or'á'Í p'" cházejícich bytem nebo sev něm nachánejících. Nejde-li 
.o. 

r'á".'ijní iáu, činí se vyanáni nejménětŤi d'y pfud"' dnemo kdy má bft umoárěn vstup do bytu nebo vjlučněuŽívané společné črísti domu,
h) umoárit na vya,éni, učiněné 

:e-'lh tŤ podte pŤed9hozího písmene, pffsfupdo bytu za ričelem umístění, držby 
" 
d;t'ďi zahzeníp,o.*lr*i spoďebyvody. plynu, 

1ep'a a jinfeh 
"'"'gií a odečet "**r.,.}'eh 

hodnot na těchtozaŤízsruch umístěnf ch v bytě,
i) zdržet se všeho, co

společnych částí, o
společenství,

brríní držbe' opravě, pravě, pŤestavbě či jiné změněnictrž bylo rozlrodnuto k tomu pŤíslušnym orgánem

j) pÍedložit včas stafutrárnímu orgtínu společensfuí stavební dokumentaci,uprawje.li vlastrík stavebně 
'uiij 

byt,-pokud je podle právních pŤedpisridokumentace vyžadována 
" T:.ž,Í pri'ruq ao bytu, vše pro ověŤení,zda stavební tipravy neohrožuji 

"yton vlastnického ptána ostatníchvlastníkri jednotek nebo nezasahují spoleěné. ěásÍi či neporušují statikudomu, k tomu 
1rusí byt pŤede 

^. :,;u;-liot"e.nstvím. kde to stanovízflkon,provádět ripralyjense souhlasem všeJh vlastníkri,
k) odstranit na svťrj nríklad ru,ady a poškození, které na jinfch jedrrotkáchnebo společnych částech domu-aprisobil sám nebo ti, kteŤí-,ii* 3.a,,ottuužívají, nebo nájemci či podnáj"'*i 

" 

'rí*l'#ci 

jejich domácnosti,l) neprodleně upozorřovat 
"Tyy . společensfuí na ,á,ady vzrikléna ŠpÓlečnych částech domu, í,k,ži á"i..ň'a"r osob 

" 
d"l!l skutečnosti,které společné části poškozují a aare oielq'.r, schopností a moŽrostíprisobit proti takovému poškozbvr{ní a pŤedcháení škodám,

m) v pffpadě dlouhodobější nepfftomnosti sdělit pŤedsedovi společenstvívlas ríkŮ kontaknrí o,o-bu, ktení je opavncna aii'tit prl,t"p Jo urtr7

Strnovy Spotďc nsffi 7,d,Št6lnlu r7s7, schví|ené shromážděn,''",.o,ou ffive anění obsahující zÍněny schnáe;ishrc;ážd;;;;ltu*,t.,pano."t 
dne l7. červen ce2017
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n) ozr.ýlrnit předsedovi společenství vlastníku nabytí vlastnictví jednotky spolu
s údaji potřebnými pro zapsáni do seznamu členů společenství a pro potřeby
správy domu.
Této povinnosti se nemůže nabyvatel zprostit

oznamovat předsedovi společenství vlastníků všechny skutečnosti roztrodné
pro rozúětoviíní služeb spojenýeh s bydlením, zejména zrrěny
v počfu příslušníků své domácnosti, domácnosti nájemce nebo podnájemce,
pokud je způsob rozúčtovarrí cen služeb nebo stanoveď vyše pffspěvků
na správu domu a pozemku závislé též na počtu členů domácnosti,
a to nejpozdéji do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo7

informovat písemně bez zbytečného odkladu předsedu společenství
vlastníků o prodeji či pronájmu své jednotky,

písemně ozramovat výboru jakékoliv podstatné stavební úpravy
své jednotky,

s) nerušit ostabrí vlastrríky nadměmým hlukem, a to zejména v době
od 22:00 do ó:fi) hodin

0 v případě stavebních úprav nebo oprav jednotlcy a s tím spojené znečištění
společných ěástí domu zajistit vlastním nákladem.
(4) Společenství vlastríků, či kteýkoliv dotčený vlastník bytu může

upozomit vlastníka bytu, že pokud nevyřeší rušivé chovríní nájemceo může byt
proti vlasbríkovi bytu podrína ž'a|oba na zdržeru se outcň3icirro cho'6ní
ve smyslu příslušných ustanovení občanského zrákoníku

(5) Na náwh společensM nebo dotčeného vlasfiríka jednotky může soud
nďídit prodej jednotky toho vlastníka, ktetý porušuje po"innóst uloženou
mY vykonatelným roáodnutím soudu' 4působem 

-poástaÚrě 
omezujícím

nebo zrremožňujícím výkon právaostatním vlastríkům jednotek.
(6) Vlastník jednotky jako člen společenství má také další povinnosti

uvedené v zákoně a v těchto stanovách.

(7) Předseda společenství vlastníků zajišťuje, aby každý vlastník jednotky
jako člen společenství byl seznrímen se stanovami spólečenswí, přičemrž zajistt
prokazatelné sezrámení každého vlasfiríka jednotlcy čbná společenství
s.praviďy pro spníw domu a poze,mku, Prd užívani spoleěnýeh. ěástíi pro
pr!9neýv na správu domu a pozemku u pró 4působ určení jejich vyše placónéjednotliými vlastníky jednotek a 

' 
p'"oíaty pro .inoau cen služeb

a pro 4působ určení jejich ýše placené jednotlivými vtastnary jednotek.
(8) Určí-li shromrážděnt, že se stanovy předrívají každému vlasťríkovijednotky jako členovi společenství, považuj" '. pre*l"í stanov á seanrímení

Stanovy Spolďenství Z,d. Štěpmb 1787, schválcné shromážděnÍ v|astnftů jcdnotek dnc 26. tistopadu 2014ve znění obsahující aněny schválení s}rromáŽděnírn vlastníkt jednotei Áe ri. iorvence zorz

o)

p)

r)
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vlastrríka jednotky-člena společenství se stanovami a se všemi pravidly
uvedenými ve stanovách.

(9) V případě, že bude člen společenství vyžadovat nďrlížení
do dokumentů souvisejících s hospodďením společenství a s určením jeho
povinnosti podílet se na nríkladech spfiívy nemovité věci podle odstavce
1 písmeno h) časteji než dvakrát ročně, je povinen uhradit společenství zvýšené
náklady na zajištění tohoto ptáva ve výši 200,. Kč za každou i započatou
hoďnu, po kterou bude nďrlížet do dokumentů trvat. Stejnou povinnost bude mít
člen společensfuí, pokud bude vyžadovat nahlížení do podkladů pro jednání
shromáŽdění nebo zápisů ze shromáždění podle odstavce 1) písmeno m) častěji
než jedenkrat pro kaŽdé shromáždění.

(10) PoŽáM.|i o to vlastník jednot}y, sdělí mu společenství vlasfirílai
jméno a doručovací adresu kteréhokoliv vlasbríka nebo nájimce.

CI. XI
Spoluv|astnictví j ednotlry

(1) Vlasftríkjednotky může své pnívo k jednotce rozdělit na podí1y.

@ Spoluvlasfiríci jednotlŠ.r antocní společného zásfupce, ktery bude
vykonávat jejich právavůči společenství vlastríků. To platí i v pripadě manželů,
$"ří mají jednotku ve společném jmění. Zmocněni vyzaau;. pi'.'onou formu.
Spoluvlastríci jednotky jsou povinni společenství 

"r*t''ir.a 
jednotek

bezodkladně doručit zmocnění udělené jejic}r- společnému x't-p.i. V případě,
že se spoluvlastníci na společném ástuici nódohod,,o.,, jsou spoluvlastnícipovinni požádat o roztrodnutí v této ua.i soud a bezodkladně doručit
společensfuí vlastníků pravomocné soudní roztrodnutí.

(3) Ptáva a povinnosti člena společenství vlastríků vykonává společný
zísfupce. Společný ásfupce je mimo jiné oprávněn zučastrrit se zasedáníghromráždění spoleěenství vlastníku u l.ytonal.at na něm práva členaspolečenství vlastníků, 

.zejménapodávat jménem spoluvlastriků úytwe jednotlcy
návrhy a hlasovat o j9dnotlirných usněseních. Ýsi.t'''i spoluvlÁtníci bytovéjednotky mají pnív9 být na zasediíní shromríždění přítomni, práva členaspolečensfuí vlastríků však nevykonávají. To ptau i 

" 
pripaal **z.tt, kteffmají jednotku ve společném jměňi. 

- 
. l '

cl. xlr
Zánik č|enství ve spo|ečenství vlastníků

(1) Členswí ve společensfuí zaniká
a) převodem nebo přechodem vlastnicfuí jednotky,
b) úmrtím člena společenství - ffzické osoby,

Stanovy Spo|ečenství Zd. ssoÍrry l7E7n schválené sbromáždění v|astníků jednotck dne 26. |istopadu 2014ve anění obsalrující zrrrěrry schváleni 
't,'o*azaeni';l"'fuft.i.i"aňilii" ii]!"**"" zorz
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c) zarrikem člena společenství - pnívnické osoby bez právního násfupnictví,

d) zárrikem jednotky, jejimžvlastníkem je člen společenství,

e) dalším způsobem, pokud to stanoví zikon.

@ Společné členství ve společenství zaruká a mění se na členství dnemo
kdy se zapíše zsněna předchozího spoluvlastnictví jednotky na výlučné
vlastnictví jediného člena společenství do katastru nemovitostí; futo zrrrěnu je
povinen ělen spoleěenství neprodleně ozrrárnitl,yboru spoločenství.

ČÁsr ČrvnrÁ
oRGÁnrY sPoLEČENsTvÍ

CI. XIII.
Společná ustanovení

(1) org.ány společenství jsou:

a) shromáždění vlastríkůjedrrotek,

b) předseda společenstvívlasaríků.

. @ org.án uveden v odstavci 1 písm. b) je voleným orgánem
společenství.

Čl. xfv
Shromáždění

(1) Shromáždění je nejvyšším orgánem společensfuí vlas&ríků.
Shromáždění tvoff všichni vlastníci jednoteř. Každý i nich má počet hlasů
odpovídající velikosti jeho podílu na společných čásiech; je-li však vlastníkemjednotky společensfuí vlastníků, k jeho hlu.u se nepřihl íil:-

Q\ Předseda společenství vtastríků svolá shromáždění k zasediíní tak, abys9 konalo nejméně jedenknít do roka. Předseda společenství vlasfiríků svolá
shromríždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteff mají více než čtvrtinu všechhlasů, nejméně však dvou z nich; neučíní-li to ve lhůtě do třiceti dnůod.d9.očení podnětu, svolají tito vlastníci shromríždění k zasedání na nríkladspolečensfuí vlasftríků sami. Je-li zasedríní svoláno zpodněfu vlastníků jedrrotek,
může bý pořad zasedríní zrrrěněn jen se souhlasem toLo, kdo podnet podal.

(3) Shromáždění se svolává písemnou pozvrínkou odeslanou všem členůmspolečenství vlastríků, v pffpadě spoluvlastnicwí jednofu 
".il.l#il;ve společném jmění společnému zásfupci, 15 dnů přede dnem jeho konrínía. zátov9řt vyvěšenou na domovní vývésce společenswí, přístupné všemvlastníkům jednotek. Pozvánka musí obsahovat dlto*, h"din"; ;ísto a pořadj.$*oi. K pozvánce se' pokud Tož'9, připojí p"dklady ,ýk"Jrci se pořadujednríní; v případě, že nejsóu připojeny k;,*ď"có poanaay.tyl.4icise pořadu

Stanovy Spo|cčensM Zd. Š,Jry."* 1787, schvílené shromáždění vlastníků jednotek dne 26. listopadu 2014ve mění obsďtující mrěny schválení shromážděnírn uru't"itt3.anot"i.tJi}]ce"uen"" zorz
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jednání, napŤ. pro mačny rozsah nebo z jiného. dtivodun umožní svolavatel

IroÍr: :lashiku, 
jednotky včas.se 

I ni*i seznámit. V pozvránce se uvďe,Y vv $vyyvtkde a kdy je možré se stěmito podklady sezrrámit. Písemná pozvrínka se zasílána adresu vlasbríka jednotky uvedenou v sezrlamu členri; uvedl.li vlasfiríkjednotky do seulÍtmu členri doručovací adresu, ,,šilá se pozvánkana tuto doručovací adresu. Pozvánka mriže bft zaslrána také elektronickoupoštou a zveŤejněná na webové stránce společenswí - www.pvj-ptepanka1787.cz
(4) Kdo zasedrání svolal, m že je odvolat nebo odložit stejnym zpúsobem,jaJďm bylo svolráno. Stane.li se tak méně než tyden pčed oznámenym datemrasedání, nahradí společenství vlasÍríkťr členrlm, kteíí se na zasedání dostavilipodlepozvránky. rič9lně vynaložené nríklady. Je-d zasedání svoliino podle odst. 2věta druhá' m že byt odvoláno či odtoženo jen na návrh nebo se souhlasemtoho, kdo k němu dal podnět.

(5) Člen společensfuí vlastríkri m že zmocnit jiného člena společenstvívlasbríkú nebo kteroukoliv jinou ::9q '"uy ho zastupovala pfi ričastina shromaždění nebo na všech shromáždění;h, a to včetrě hlasovrán í. Zmocněntmusí mít písemnou formu, zastoupení dle generální plné mocise pŤipouští. V 
'pŤína{ě 

zastoupení' se á'tulc. čIena společenství vlasbrík&na shromríždění proktíže obtanslcym poni"""* nebo jinfm doklademosvědčujícím jeho Úotožrost a aktuáíni* irypi'."' z obchodního nebo jinéhorejstÍiku, jde-li o právnickou osobun a plnou í'io.i uoelenou členem společensfuívlastník& , za kerého se shro melza'cr.d..iea"mi, *uyt".ti plná moc k ričasti navšech shromrížděních pŤedložena společenství vlastníkri dffve. Podpisy na plnémoci nemusejí b/t ďedně ověŤeny.

(6) Do prisobnosti sfuom ážděnípaďí:
a) změna stanovo

b) 
ffi.ffitr#:šení 

o rozdělení práva k domu a pozemku na vlasftrické pnívo

c) 
;ffi'i':dvolání 

píedsedy společenství vlastrík a rozhodovrání o vyši jeho

d) schváIení četrí závěrl<y,rozdělení pŤípadného zisku společensfuíe) 
3,:":*"*:'*'-oTt?-*.ry a zPrávě o hospodďení společenství
i.'*,'::L*::;-p:eoiurrystipf ed;;ď' r;i,.i#iil"iJ.'ffi ]ffitrj
i;;;*n:':"" j:i"::',1*"y,o"ií.3dJffi "..lť##;'T';íélf; 

!
;ilH:H''*}T: ::*i:"::P":]i;J";; ;ffixJálí ;Hr"$:
i:.'ť':11u?**.:"x*^:,:^-:::tl'i;;'ď{;;'':ilL''l;#;#q&yve smlouvě sjednané mezi společenstvím a touto osobou,
schválení ro4počfu společenstvín

ve znění obsatrující aneny sctvaerrt 
't,'"'iiazoeii'H ffitr[Í'ilT' :d;#:t-'t1;
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g) schválení celkové vyše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští
období,

rozlrodnutí o vyričtováď nebo vypořrídrání nevyčerpaných příspěvků,

schválení druhu služeb a ýše záioh na jejich úhmdu, jakož i způsobu
rozúčtovarrí cen služeb na jednotky,

j) roďtodovríní o členství společenství v pravnické osobě působící v oblasti
bydlení,

k) roáodovárrí o zrrěně účelu vžívání domu nebo bytu,
l) roďrodování o arrěně podlahové plochy bytu,

m) roáodovaní o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
n) rozlrodovtání o změně podílu na společných částech,

o) rozltodování o změně v určení společné části sloužící k ýlučnému užívríní
vlastníka jednotky, ,

p) rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věcio
převyšují.li nríklady částku stanovenou v čl. XW odšt. 11 stanov

p) 
:*!::=í,pfudchozsq:qslas.u k nabyvárrí nemoviých věcí, bytů nebo
nebyt9vých prostor k účelům, kt9ré jsou předmětem Einnosti spoíeeenswi,
o majetkovych dispozicích s těmito věcmi (převody, darovríní, z.atéžováni

n1!1 i:* "*, ručení 1pit" věcmi apod.); toiez platí pró jná prava
: ri ř.ii.r' p"h-"á"*í;;;;

::Ť" ii: Í:k: '*:::1 
usnésením shrom#dění, jinak čtístka vyššínež20 tisíc Kč v jednotlivém pŤípadě,

udělovríní pŤedchozího souhlasu k uzavŤení smlouvy o rivěru společenstvím
vlastríkú včetně schválení vyše a podmínek tivěru,
rozlrodování o vztrledu budovy (barevné sladění, apod.)
rozhodování o zrrrěně osoby správce nebo o zrrrěně obsahu smlouvy
se správcem

pravidlech pro užívríní společnych částí domu
roáodování v datších zá|ežitostscb určenych stanovamiv záležitostecho které si shromríždění k roztrodnutí vyhradí.
(7) Shromráždění vlastrríkri rovněž tak mriže schvalovat Zásady stanovenícen služeb. ve Společensfuí, které po jejich schváJeď budou rovněŽ tak zÁvanátvšem člentlm Společenství.

(8) Shromáždění je zpťrsobilé usnášet
jednotek, kteŤí mají věišinu všech hlas . K

h)

i)

q)

r)

s)

r)

u)

se za pŤítomnosti
pnjetí rozhodnutí se

nebo

vlastlríkťl
vyŽaduje

Stenovy Spo|ečcnství Zd. Šttplnta 1787, schvílené shromilždění v|astnftú jednotek dne 26. ristopadffive znění obsalrující aněny schváIeni strrourezoenim 
"rm'm 

j"on"iťďJi}]cervence zorz
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souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek" |edažn zál<on vyžaduje
vyšší počet hlasů.

(9) Zasediní shromáŽdění ?Ál:rerji a iidí předseda společenství vlashíků.
V případě svolání zasedání shromríždění z podnětu vlastríků jednotek podle
čl. XIV odst. 2 věty druhé zaháji zasedáni shrornáŽdění člen společónswí
vlastníků arrocněný těmito vlastríky jednotek. Kdo zasedání zaháji, ověÍí, zda
je schůze shromríŽdění schopna se usniášet. Předseda zasedinívede zasedárrí tak,
jak byl jeho pořad ohlášen, ledaŽe shromáždění roztrodne o předčasném
ukončení. Shromáždění hlasuje veřejněo zvednutím ruky. Shromáždění
se může nadpoloviční většinou hlasů pfftomných členů usnést, že bude o určité
věci hlasovat tajně pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě současně
stanoví postup pro tainé hlasovríní. Před přijetím kaŽdého usnesení zjistí
předseda zasediíní počet přítomných členů, po hlasování uvede, póe.t
souhlasnych hlasů. pro přijetí usnesení. Zá|ehwst' která nebyla zařazena na
pořad zasedriní v písemné pozvránce,|zeroďrodnout jen za rieasíi a se souhlasem
všech členů společenství vlasfiríků oprávněných ci ní hlasovat.

(1o) Ze zasediini shromriŽdění se pořizuj e zátpis,jehoŽ vyhotovení zajišťuje
předsedajíci. Zápis vyhotowje buď próasedájící, neú 

"upiuóu"ta 
a poděpisujejej vždy předsedající spolu se zapisóvatelem a ověřovateíem zápisu, pokud bylzvolen. Záryis mábytlyhotoven do 15 dnů od jeho konání. zeLapisumusí býtpatrné:

a) kdo zasedárrí svolal
b) jak' kdy se konďo,
c) kdo je svolal a kdo mu předsedal,
d) plné zrrění přijat.ých usnesenío

e) uvedení počfu přítomných členů a počtu souhlasných hlasů při přijetí
každého usnesení

0 nepřijaté nrímitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolovárrí
g) kdy byl zípis vyhotoven.

Příloll' ápísu e9ří pozvrínka" prezenční listinq protokol o hlasovrínía podklady, které byly předloženy.k projedrrávárri jednottivych bodů. Zápisyvčetně písemných podkladů t .iěanaix 
't''o*.azae,,í 

musejí být, uschovány
Y pryryay společenství vlastníLů. Každý eten společenství může nahlížstdo ápisů ?.e zasedríní za podmínek *Ú.ný.r' v eu*u X. odst. 2 stanovototo právo lze vykonat v sídle společensú vlastrftů. Pokud o to členspolečenství vlastníků požÁdét,jsou m1 r'apisy ze zasedáníshromáždění zasílrányna j eho e.mailovou adresuo be4prosfieane po 

"vyrroiovení 
zápisu,

Stanovy SpolďensM Z,d. Štlplnta 1787, sctvá|cné shromážděaí vtastnftů Jednotck dnc 26. ristopeoffive znění obsďrujícízrrrěny schvaenri 
'r''o*exlnň;idffiffi;;"i.a;ii]L*.,,"e zorz
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(11) JeJi pro to důležifý důvod, může přehlasovaný vlastrík jednotky nebo
i společenství vlastríků, pokud je vlastníkem jednotlcy, navrhnout soudu, aby
o zóležitosti rozhodl; v rrímci toho může též navrhnouto abY soud dočasně
?Akán|jednat podle napadeného rozhodnutí. Není.li náwh podrán do ťí měsíců
ode dne, kdy se vlastník jedrrotky o roztrodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl,
jeho právo r.arůYá.

(l2) Je.li pro to důležiý důvod, může každý vlastrík jednotky nawhnout
soudu, aby roďroď o záiežitosti, která byla shromáŽděni řádně předložena
k roztrodnutí, ale o které nebylo roztrodnuto pro nezpůsobilost shromáždění
usnášet se.

Čl. xv
Rozhodnutí mimo zasedání shromáždění

(1) Není-li wolané shromríždění 4působilé se usnášet, může předseda
společensfuí vlastníků, nebo osoba oprávněná shromaždění svolat, návrhnout
vpísemné formě do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zasedrání shromážděni
svoláno, aby vlastníoi jcdnotck roztroďi o zá|ežjtostech, které byly uvedeny
na pozvránce na shromríždění, které se nesešlo, mimo zasedání jhromážděni,
a to písemnou formou (rozlrodovríní per rollam), s vyjimkou rozlrodování
o změně stanov.

Q) Roáodovat v písemné formě mimo zasedání lze i v případě , že tak
ryčí pledseda společensfuí vlasfiríků, a to o za|ežitostech, ktere dó působnosti
shromríždění svěfuje zálkona brto stanovy.

(3) Náwh na rozhodnutí vlastníků jednotek mimo zasedáni shromáždění
musí obsďtovat:

a) návrh na usnesení, kteÍý musí obsďrovat celé zrění usnesení, o němž má bý
roáodovánoo

b) písemné podklady poťebné pro posouzení navrhovaného usnesení,
1ebo alespoň údaj o tom, kde {'9.' tyto podklady zveřejněny a kde jsou
k nahlédnutí každému vlasbríkovi jednotky,

c) stanovení lhůty, ve které má vlastník jednotky doručit své písemné vyjádřeď
k nawhovaným usnesením (souhlas, 

''*'oď'l* , zdtže| sé hbsovríni). Tato
lhůta činí dvacet dní ode dne, kdy byl náwh na roárodnutí mimo zasedéní
shromráždění vlasfiríkům jednótek odeslrín. V případě rozhodovaní
o zá|ežitosti, 

9r9 kterou se vyžaduje roztrodnutí formou notrářského ápisuo
musí byt v návrhu na usnesení na tuto skutečnost upozorněno a lhůta pro
vyjádření v tomto případě činí fiicet drrů.

(4) Pro rozlrodnutí mimo zasedání shromráždění se vyžaduje souhlas
nadpoloviční většiny všech vlastníků jednotelq pokud by se však měnila velikost

Stanovy Spo|eěenství Zd. Štfulnra |7E7, schvá|ené shromáždění vlastnftů jednotek dne 2ó. tfutopadu 2014ve aění obsahující aněny schválerrí shromážděrrÍm vlastníkt jednotek d;i'. č"*.o ce20|7
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podílů na společných částech domu nebo poměr vyše pffspěvku na správu domu
a pozemku jinak než v důsledku zrrěny podílu na společných částech, vyžaduje
og gorrhloo všeoh vlastrríků v domě.

(5) K platrosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření vlastníka
jednotlqy adresované statutrárnímu orgránu spoleěenství, s uvedením dne, měsícea podepsané vlastní rukou na listině obsďrující plné zrrění náwhu
rozlr9dnutí; v případě, že se pro roztrodnutí vyžaduje formanotrářského zápisu,
musí být vyjádření vlasfiríka jednotlcy k návrhu usneseď učiněno touto formou,
jinak se k němu nepřihlíží. V případě spoluvlasfiríků jednotky nebo manželů
majících jednotku ve společném jmění podepisuje písemné vyjádření (a tedy
hlasuje) anrocněný společný aísfupce. K písemnému vyjádření došlému
po stanovené lhůtě se nepřihlíží.

(6) Předseda společenství vlasťríků omámí vlastníkům jednotek
v písemné formě ýsledek hlasování a obsah přijatého usnesení 1prijut.yct'
usnegení) nejpozději do pafirácti dnů ode dne" uplynutí lhůty pro doru{ení
vyjádření k náwhu (náwhům) usnesení.

Čl. xvl
Předseda spo|ečenství v|astníků

(1) Předseda společensfuí vlastríků je stafutrírním orgrínem společensfuí
vlasfiríků. stafutámí^o^rgáÍt má jednoho člena. Řiai a organi;je běžrou činnostspoleěenství vlastníků a roztroduje ve věcech spo3eřych '. spnívou domua s předmětem činnosti společenství vlastnftů s w:imr.óu těch vÉcí, které jsoupodle právních n1edpisů ve ýlučné působnostl shromáždění, anebo si jeshromáždění k rozlrodnutí vytrraoto

@ Předseda společenství vlastníků zasfupuje společensfuí vlastníkůnavenek samostatně ve všech áležitostech. zá sporóčenství vlasfiríla1 sepředseda společenství vlastníků podepisuje tat<, že kjeho nrízvu pfipojí swjpodpis a údaj o své funkci.
(3) F*kč"í. obdobi pňeds{Y společenství vlastníků činí pět leta počíná zvolením do funkce.. Předsóda společenství vlastníků je volena odvolávrán shromážděďm, může byt do své funkce volen opětovně.
(4) Způsobilý !Í !.lenem předsedou společenství vlasfiríků je ten, kdo je

8l"ě svéprávný 
. 
a bezúhonný 

.ve 
smyslď pnívního předpisu uprawjícíhoživnostenské podnil.Tí. Je.li před'"aď spoteeenstvi vtastritu jioa p'1i*i.tolosoba, zrnocní szickou osobu, aby ji átupouaa, jinak p'e.ili.tou osobuzasfupuje člen jejího statutrárního orgrínu.

(5) osoban jejíž
společenství vlastnílíti,
pokud od skončeru

tipadek byl osvědčen, se mtiže stát pŤedsedou
orutámila.li to pŤedem společenství vlastlríkťl, io neplatí,
insolvenčního tízeru uplynuly alespoř tŤi *r.y.

Stanovy Spo|ďersM Z,d. št6rnu 1787, schvá|ené shromíždění v|astnftú jednotek dno 26. |istopadu 2014ve znění obsa}rujÍcí aněny schválerri strromazaenim;i."u'fl..1jd"t"i;a; :|*"" ce2o|7
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Byl.li osvědčen ú9adek osoby, ktení je již předsedou společenství vlasfiríků,
ontámí to tato osoba bez zbytečného odkladu společenstvi vlasnrílni. Nedošlo-lik ozrrámení, může se domáh at každý, kdo na tom má právní zájem, abypředsďu společensfuí vlastnk& z funkce odvolal soud. ro neplati, roztrodlo-li
společenství vlastríků, poté, co se o osvědčení úpadku této osoby dozvědělo,
že má ve funkci setrvat.

(6) Kdo gřijT. funkci předsedy společensfuí vlasbrftů, zavaa,$e S€ože ji..bude vykonávat . 
'."ibyu'ou- 

loá3antou i s potrebnými znalostmia peělivostí. Má se za to, že jedná 
''"dbul", 

kdo neni této'peče řádného
hospodáře schopen, ač to musel ijistit při přijeti n,"t.. 

".u" 
pii jejím r,,ýkonu,

i.Ty:{:",ú" pro sebe důsledky. Předseda společenství vlastníku vykonává
Iunxcr osobně.

^ a odpovědnost předsedy společenství vlastníků ?A škodu, kterouzpůsobil porušením právní póvinnosti při qýkonu své funkce, se Íídlustanoveními občanského zríkoníku. Nénďrra.dil-li předseda společenstvívlastnftů škodu, k.l9u-společenství vlashíku způsobiť porusením povinnostipři ýkonu funkce,.ačkoli byl povinen škodu nďradit, ručí věřiteli společenstvívlastníků z'a jeho dluh v rozsďru, v jakém škodu nerrďrradil, pokud se věfitelplnění na spoleěenství vlastníků nemůže domoci.
(8) Předseda společensfuí vlastríků jako vykorurý orgrín spolďenstvívlastníků zejména: J

a) zajišťuje zarc.nlfý společenství vlasfirílai ve věcech správy domua pozemku a dalších činností společenství vlasbrftů poďe právních předpisůa těchto stanov' pokud nejde o záležitasti, které jsou v působnostishromríždění; zajišťuje plněniusnesení shromráždění a oápo.,iaa mu ,.asvoučinnost,

b) roztroduje o pojištění domuo

c) roztroduje o zajištění dodrívky sJuze! spojených s uávríním jednotek,v souladu s usnesením shromrížáěď o 
'.r'*a"i'i d*nu 

'lú"u, 
_

d) odpovídrí za vedeniúčetrricfu í a zasestavení účefoií nvěrky a za pŤedlož.enípřimaní k daním, pokud tato povinno't 
"yprý"e " 

p.**u, ír"Jpisů,e) připravuje podklady pro zasedání shromr{ždění, svolává shromríždění,předkládá shromáŽděď náwh ro4počtu, zprávu o hospodďení společenstvívlastníků s ýsledky plnění roqpočtu, zprávu o spnívě domu a pozemkua o dalších činnostech společenství uiu't'it.o, í<teré ousanqi z'ejménazÁk|adní údaje ! {lvedenych a.plrínou*ý.r' op*ua.6 údťžbě a povinnýchrevizích včetně údajů o- použití a 'tá* pfispevku nu 
-,p,a* 

domua pozemku, r -'- "L

Stanovy Spo|ečensM Zd. Št$lnle t767, schvrítené shromáždění v|estn|ků jednotek dne 2ó. liotoproffive anění obsahující aněny schvátenr stomezaonň nl*to*.ii"anot"t dne 17. cervence 2017
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0 předkládrí k projednrání a schválení účetní závěrku a písemné materiály,
které má shrom ážděni projednat,

g) zajišťuje řádné vedení písemností společenství vlastríků,
h) 

'.defuj9 
jednotliým členům společensfuí vlastníků podle usnesení

shromážděď výši příspěvků na nráklady spojené se správou do-.' a pozemku
a vyši záiohna úhradu za s|užby,

') zajišéuje vničtovrání zá|obt na úhradu za shlŽby a vypořádiíní nedoplatků
nebo přeplatků,

j) zajišťuje včasné plnění závazkťt společenství vlastníků
a jiných zátvazki a povinností vůči řetím osobrím a
pohledávek společensfuí vlastníků.

(9) Předseda společensfuí vlasfiríků jako statutrírní orgr{n společensfuí
r.ejména:

a) v souladu s právnÍmi předpisy, s těmito stanovami a s usneseními
shromríždění činí právď jednlíní za společenství vlastnftů navenek
ve věcech předmětu činnosti, zejména téžvzavírusmlouvy,

b) zajišéuje kontrolu kvality doďá19k, služeb a jiných ptnění podle uzavřenýchsmluv a činí vůči dodavatelům potřebná právní n.bo jiná opatření
k odstranění zjištěných nedostatků n"to k náhradě vzriklé škody,

c) za společenství vlashíků lymríhá plnění povinností uložených členůmspolečenství vlastníků' r r

d) plní povinnosti podle právních předpisů ve vztďru k rejstříku společenstvívlastníků jednotek vedenému 
- 
přísiušným soudem určeným zvlášfirímpředpisem, v případě z1ěny r1ohíríš9ní dt" $ n66 oběZ., zajistívyhotoveníúplného zrrění a be3 zbyteč;ého odkladu jZ abží d";ůí.ďlistin vedenépříslušným katastrálním ďadem.

(10) V působnosti předsedy společensM vlastníků je d,áte roztrodoviíní:a) o nabytí, zcizení nebo zatíž.ení.moviých věcí, jejichž pořizovac í cenanedosáhne v kalendtířním roce souhrnné u.o" 20 000 Kč, dríle roztrodovrínío z*iz'eni nebo zatížení .moviých ,iír, jejichž zťrstatková cenav kalendrářním roce nepřesahuje u ,oi,h*o zďooo ro;
b) o opravě nebo 

{av9pní úpravě společných čá,'1Tovité věci, nepřevyšují.li náklady v jedrrotli"y.ď.pNpadech eastm r Joo Kč v průměru na každoujednotku; tento 
.timi1 ""pr.u, 

pokud s. ;eanio opravy 4působené haváriína společných částech.

StaaovySpolečenstvíZd.Š*plnta17E7,schví|en!shr9r1ížděn,",".,o*uj"ffi
ve aění obsahující zrrrěrry schváJeni 

't."'iazji"i.i,tu*it.ii"ano,.t dne l7. &rven cE z't7

vzniklych ze smluv
včasné uplatřovaní
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(11) Funkce předsedy společenství vlasbríků končí:

a) uplynutím funkčního oMobí,
b) odvolráním z funkce,

c) odstoupením z funkce,

d) ztrátou4ůsobilosti bn předsedou společenství vlastníků,
e) případně jiným způsobem stanoveným právními předpisy nebo stanovami.

(12) odstoupí-li předseda společenství vlasfiríků ze
prohlríšením došlým společenství vlastníků, zaÍúká funkce
dvou měsíců od dojití prohlášení.

. '(sl Soud jmenuje společenství vlastrríků opafiovníka, a to i bez náwhu,jsou.li zajmy předsedy společerrství vlastníků ., .o4po* se zá$my společenství
vlastníků. Tyto starrovy ve smyslu $ 488 oběZ, ureu3i, aby v toďto případě byl
tímto opatrovníkem jmenován někdo ze členů společenswivlastniku.

ČÁsrpÁrÁ
HosPoDARENÍ sPom ČENsrvÍ

čl. xvII.
HospodaŤení spo|ďenství a zprisob nakládání s jeho majetkem

(1) Společenství hospodaŤí s finančními prosťedky poskytovan;fmi členyspolečenství na hradu pfispěvku na správu oomu a pozemku, dále s finančnímiprostŤedky poskytovanymi členy společenswí na rihradu za služby spojenés užív{áním jednotek a s dalšími finaněními prostŤedky získanymi v rrímcičinnosti společenství.

(2) UzavŤe-li společenství podle těchto stanov smlouw se správcem,je povinno smluvně_dojednat tďké pouinnosti spnívce pŤedkládat orgrán mspolečenství ke schválení návrhv ."t!e pffspěvkú na správu domu a pozemkua vyše zá|oh na rlhradu n. stttzby. ptá""nJ ť*i' 'por.I.n.wi, náwhyna roz čtování cen služeb a další'nríwily,.I.t.,J podle zákona o vlasbrictví bytťra podle těchto stanov schvalují prr:!y!"j ;,iá";Iioteee,,ství. Ve smlouvě m žespolečenství pověŤit správce iéizajišťovaníili 8i*o'ti uvedenych v odstavci l.
(3) NabudeJi společenství věci , .ptá14 jiné majetkové hodnoty, bytynebo nebytové prostory k ričelrim uvedenfm. i ,*,nď u ., trchto stanovách,je povinno s nimi |o;nolarit pouze v souladu s vymezen;fm ričelem. PŤedsedaspolečenství vlastníkťr m že u tě"hto zíležitostech činit pnívní rikony pouze nazák|adě usnesení shromríždění, pokud u uu,,.,*í shromáždění není stanovenojinak.

StenorySpo|ďensMZd.Štlplntal78tschválenéshromížděn,'."*n*uffi
ve aění obsalrující zrněny schváleni strromazainrrnitastn*t jednotek dne |?. července20|7

své funkce
uplynutím
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(4) Společenství je povinno uplatňovat a vymáhat plnění povinností
uložených členům společenství k tomu příslušným orgánem společenství
a plnění zá,vazlrů třetíoh ocob vůěi spoleěenství. Předseda spoleěenství vlashríků
odpovídá za včasné plnění těchto ukolů.

(5) Členové spoleěenství jsou z ptávních úkonů ýkajících se společnévěci oprávněni a povinni v poměru odpovídajícím 
- 

velikosti jejich
spoluvlastnic\ých podílů na společných črástech dómu.

(o Členové společenství ručí z'a závaz}gr společenství v poměru, ktery
odpovídá velikosti spoluvlastnickych podílů na spoĚených ěástech domu.

ČÁsr ŠnsrÁ
PRAVIDLA PRo SPRÁW DoMU A PoZEMKU

A PRo tlŽÍvÁr*Í spornČnrfcH ČÁsrÍ
čI. xv[I.

Pravid|a pro správu domu a pozemku
Plvi-ďa pro spnívu-domu a pozemku a vžívání spoleěn;ich částí jsou upravena
v čl. il až wI těchto stanov a vyplyvají také z dalších ustanovení stanovupravujících práva a povinnosti člerrti vlasfrrík jedrrotek u p'n.ornost orgánri
společenství vlasbríkri 

čl. xI*.
Pravid|a pro užívání spo|ďnfch částí

(1) Vlastník jednotky je povinen:
a) vžívat společné črísti pouze 

-qpl*P"T 
odpovídajícím povaze společnfchč{ástí a jejich obvyklému vživánt, dodržovalt pri,"* befreenost a ochranuzdravi osob a protipožárnibezpečností, t

b) dodrŽovat obe.91é princrpy sorržití v domě, usnesení shromáždění ffkající sepravidel pro užívrání společnych částí
c) dodržovat klid, poŤádek a čistofu ve společnych črístech, vyvarovat sejednríní porušujícího dobré mravy' 

"eŤ"jnÝ 
poŤrídek nebo jednání, které bybrrínilo nerušenému vykonu práv bstafoiičr' er"o.i společensfuí.

d) neumisťovat ve společnych čás'ech jakékoliv pŤedměty (na společnychchodbách, Í|& 
'potee''1rtr, 

balkonecír oi l"azii.r, pŤísfupnych pŤímoze společné chodby nebo ze společného schodiště). p.t'J uy 1uk učinil,je oprávněno společenství po piedchoz í ulwě takové píedmětyze spoleěnych částí odstrarrit a vtastrikovi:"a"ouqy vyričtovat nríklady s tímspojené.

StanovySpo|ďenstrríZ,d.Št6t*a17E7,schvá|enéshromížděn,",".**ujffi
ve znění obsahující aněny schváleni srr'omazaeni'nit.,toit..i;"anot"t dne 17. cervence 20t7
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s)

vživat spoleěné části vfhradně k ričelúm, ke kterym jsou stavebně určeny
a zkolaudovány

zdtžet se chovu ntšat k domácímu chovu nevhodn;fch, pŤípadně
nebezpečn;fch druhri

zajistit, aby v prostorách společnych ěástí volně nepobíhala žádná jim
chovaná domácí míÍata nebo domácí nriÍata osobo které bydlí nebo jsou na
návštěvě v bytě vlastníks jednotlcy. Pokud tato ntíÍatazrrečistí společné ěasti
domu, je povinen na svŮj nráklad zajistit ktid tohoto zrečištění.
pďínat si pŤi uživéni jednotl1y v souladu s dobrymi mravy tak, aby
nedocházelo k obtěžovrání ostatních členri společenství;
pŤi provádění stavebních prací v jednotkách je povinen oznámit tenrrín
provádění stavebních prací stafutrírnímu orgiínu společenství a ostaftrím
členrim společenství a dbát na to, aby pníce byly provríděny v době
od 8:00 hod. do 18:00 hod. V rámci stavebních riprav viédnotkách,
je vlasbrík jednotky povinen dbát na čistotrr společnych prostor domu,

prostoru vchodu do domu, apod. Pokud by tak neučinil, je povinen
uhradit zrnfšené nráklady, kÍeré společenství vynaložilo na klid spďečnfch
čtístí domu v souvislosti s odstraněním anečištění vmiklém v riímci
stavebních riprav prováděn;ich vlasfiríkem j ednotky

zdržet se hluku a používání hlučnfch pffstrojri a nástrojri, hry na hudebď
nástroje, zpěvu a hlučné komunikace v době od22:00 hod. do 6:00 hod.
umisťovat jakekq| vyvěsky, nápisy a další informační zašízentv prostorách
domu a na domě pouze s pŤedchozím písemn;im souhlasem stafutrírního
orgránu spolďensfuí; tento souhlas nenďrrazuje povolení pffslušného orgarru
stábrí správyo je.li ho tŤeba. PŤi zániku prtává na umístění informačního
zašizsní se vlastník zavazl$e neprodleně toto zašizertí odsbanit a sqfm
niákladem uvést místo do p vodního stavu.
zdržet se umisťovárrí reklam a vfvěsek na informační tabuti slouŽící
pro podiívrání informací statutrímím orgiínem společenství.

h)

m) z&žet se jakékoli manipulace s otev'renfm ohněm a koďení ve společnfch
prostoních domu

@ Vlastríci jsou drile povinni zejména:
a) z-abezpečit, aby věci uložené 1e sklepech či kÓjích nebyly zdrojem šíŤení

hmyzu či hlodavctlnebo zátpachu,

b) umožrit pŤístup k uzávěrúm, hydrantlim, měŤičťrm,

c) z.abezpečit' ab.y v domě neby! uklrídrány láttqr vzrětlivé či jinak nebeqpečné
a nebylo uávráno otevŤeného ohně.

Stenovy Spo|ďcnství Zd. Štlpmra l7E7, schví|eaé sbromáždění v|astnftŮ jednotek dne 26. tistopadu 2014ve znění obsahující zrrrěrry schválerrl ďrromážděním 
"t's'*" 

j.a""t"ťd'; :i*""" cn20l7

e)

0

i)

i)

k)

r)
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(3) Smetí a ďpadky se vysypávaji pouze do nádob k tomu rnčených
a takoqým způsobem, aby byla zachována co největší čistota.

(4) Pro z'abezpečeru domu a majetku nájemců je povinností všech
vlastníků vždy řádně z.avirat vstupní dveře domuo a to i v případě krátkého
opuštění domun kterého by bylo moáré Yptžit nepovolanou osobou ke vstupu do
domu. Umožrrit vstup do domu můŽou vlastníci pouze své vlastní návštěvě a
osoběo která v domě bydlí. Dále je možré umožrrit vsfup do domu osobám k
tomu oprávněným (po|icie' zdravotní pohotovost, opravářům
pro řďení p|ánovaných ? havarijních oprav' IIzs' poštovním
doručovatelům, atd.). Je povinnost uzamykat vcbod do domu od 20:00 až
S:fi) hodin.

(5) v případě Že vlastník zjistí pohyb nepovolaných osob v domě
(nocující bezdomovci, pachatelé trestré činnosti apod.), neprodleně o této
skutečnosti uvědomí Policii ČR.

(6) Vlastníci zodpovídají za řádné omačiení svého domovního zvonku
a jeho funkčnost, zaÍádně ozračení své poštovní schrárrky a zqistí pravidelné
vybírání zrísilek i při své dlouhodobé nepřítomnosti.

(7) Ve společném zájmu všech vlasfrríků je povinnost zabezpečit
vyttžívání osvětlení domu s maximální hospodárností ve všech přístupných
prostorach (osvětlení chodeb, sklepů, společných prostor, schodiště atd.) tak,
aby byla zajištěna be4pečnost osob. Využívríní osvětlení domu a jeho
společných prostor pro individuální připojení odběrných míst nájemců je přísně
z-akárÁno.

(8) Klíče od uzamykatetných společných prostor a místnosti s hlavními
uzÁvěry vody, topenío plynu a elekřiny, střechy, atd. jsou uloženy u předsedy
společenství vlastníků, a jnépověřené osoby společenstv i

(9) Závady a poškození na společných částech a prostorách domu nebo
7áuady a poškození na jednotkrách jiných vlasffríků, které ryůsobí vlastníkjednotky srím nebo ti, kteří s ním jednotku užívqi, je pouin.,, odstranit
na své náklady.

. (10] V příp{f, že vlastník j9dnottqy při užívání společných částí porušuje
obvyklý 4působ jejich vžívání, nebo např. umístí u" 

'pól"č,,ych 
eastecrr některé

předměty, anebo ]inuk uŽivá společné čr{sti v roqporu s oúvyklým uávríním,
I nlmuz je opnívněn |aždý vlastník jednotky, wTve lej- společenswÍ
k odstrarrění ávadného jedrrríní a rnčí ttrritu k odstmrrění závadného stavu.
Po benrýsledném uplynutí této thůty bude společenství posfupovat qpůsobem
směřujícím k odstranění závadného stavu, přičemž všechny rielme vyna1ožené
náklady s tím spojené budou uplatněny vůčitomuto vlastnďovi jednotky.

Straovy Spolďcnství za. Štlptnla 1787, scbví|ené shromiížděnÍ v|astnÍků jednotek dne 26. tistopedu 2014ve znč'lrí obsahující zrněny schváJení sbromáŽděnírn vlastríků jednot"t an" i}. c"*"n c,e2017
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(11) Společenství má právo po vlastrríku jednotky požadovat,
aby v domácnosti člena žil jen tako.ny počet osob, ktery je přiměřený velikosti
byto u nebrrírrí tomu, aby všechny mohly v bytě žit v obvyklých pohodlných
a hygienicky vyhovujících podmínkách.

(12) Starrovení dalších pravidel užívríní společných ěástí ná|eŽi
do působnosti shromažděnl. 

Y ,CAST SEDMA
PRAVIDLA PRo TvoRBU RozPoČTU sPolnčnnvsrvÍ,

PRo pŘIsrĚvry NA SPRÁW I)oMU A ÚHRADU CEN SLUŽEB,
A PRo zPŮsoB unčrrrrÍ JEJÍ vfŠn PLAcENn.rnnxorr,rrrýnnI

vLAsTNÍxy
čHnek XX.

Pravid|a pro tvorbu rozpďtu spoleěenství
(1) Příjmem společenství vlasfiríků jsou zejména:

a) pŤíspěvky vlastnílď jednotek
čl. XXI stanov,

na správu domu a pozemku podle

uroky z prodlení pŤijaté od vlastníkri jednotek z drivodu prodlení
s platbami pŤíspěvkŮ na správu domu a pozemku podle čl. )Cn stanovo
*olqy z prodlení pŤijaté od vlastníkŮ jednotek z drivodu prodlení

:, 
p39pi ,n p|ně( 

'poj*1 
.,:b9 souvisej-ící s užívríním jednotky podle

čl. xX[ stanov, včeÍrě nedoplatkťr z j$ch vyričtovríní, a pokuty za
3e1dnění povinnosti vlastrríka jeanotrcy podle $ tá oo'i . I zákona
? yr:::.::; '!:ry* upr1yu!í ''ctt"'. ot:á,zky související* v -vvJrYr

:ť:Y"-yím plnění spojenfch J uzíwínim bytú a nebytovych prostorri vdomě s byty,

u.oky z vklad na bankovních ričtech společensfuí vlasbrík ,
penále, uroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené fietími osobamiza porušení povinností ze smluv sjednanych spolelLswím vlastník ,p9ji:r9 plnění z pojistnych smluv sjednanych společenstvím vlasfrrftŮťykající se společn;fch části a bonifikac ;;ii;:. ,škodní 

prťrběh, a
pffjmy plynoucí z naktádaní s majetkem společenství vlasfirík .
. @ Pffjmem společenství vlastrrílrŮ nejsou pŤíjmy plynoucí z naklrídárrí sespolečnfmi čásfini: 

^u.lo 
i 

^ 

v pŤípadě, z" j"oí hraznny na bankovní četspolečenství vlastníkri; jde zejmé* 
" 

t;rto pffjmy:
a) nájemné zptonájmu společnych částí domu,

Stanovy SpolcčensM Zd. Štlplnla 1787, schvá|ené shromáždění vtastnikú jednotek dne 26. |istopadffive aění obsahující aněny schváleni strromazotnim ut*r'ttt;"aootek dne 17. července 20l7

b)

c)

d)

e)

0

s)
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b) uroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných častí- 
s plátbarni nájeňeho a s úhradami za plnění spojená s užívfuiím těchto

společných částí včetně nedoplatků z jejichvyričtovárrí, a

c) příjmy od třetích osob plynoucí z provozovríní techniclcých zahzení v domě

pro t5rto osoby.

(3) Výdaje společenství vlastníků jsou naklady na správu domu

e pozemku.

(4) ZákJadními aísadami pro tvorbu rozpočfu je vyrovnanost rozpočtu
o pouátí prostředlďr pouzé na úěel, na který byly urěeny, tak, aby jejich čerpaní
bylo co nejhospodárněj ší.

(5) V rozpoětu se stanoví vyše předpokládaných nakladů (kalkulace)
souvisejících s vlasfrrí činností ýkající se správy domu a pozemku kromě
nakladů na opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace. Při stanovení výše
těchto nákladů se vychází zejména ze skutečnoBti jednotliých druhů nríkladů
v předchoách obdobích s přihlédnutím k předpokládanému vyvoji cen'
kc smluvním ujednáním s dodavateli a případně i ke anrěně v druzích ntákladů
pro budoucí období.

(6) Stanoví se předpok|ádaná potřeba běžrrých oprav a údtžby na zák|adě
zkušeností s pravidelně se vyskytujícími poťebami v minulých obdobích
s přihlédnutím k dalším poťebrím v běžrém období, jakoŽ i potřeba oprav
většího rozsahtr" případně rekonstrukcí nebo modernizací a stavebních úprav.
Kromě toho se veune v úvďru i poťeba očekávaných oprav většího rozsahu
s ohledem na stáří domu, které se mohou v budoucnu v delším časovém
horizonfu předpokládat v důsledku opofiebení ,,časeď..

7) Společenství může na kq/tí potřebných oprav a technického
zhodnocení společných částí domu vzavtit smlouvu o úvěru. výši a podmíntry
úvěru schvaluje shromríždění.

(8) Výsledky plnění roryoěfu schvaluje shromáždění v rámci schválení
zpráw o hospodďení společenství vlastníků.

čHnek xxr.
Pravid|a pro příspěvky na správu domu a pozemku

(1) Vlastníci jednotek jsou povinni př{spívat na níáklady spojené
se správou domu a pozemku.

(2) Na každou jednotku stejně se rozwhnou:

a) náklady na odměňování členů ýboru,
b) náklady na vedení účetnictví,

c) naklady na vlastní správní činnost ďe čl. V stanov,

Steuovy Spo|ďenstrrí Zd. štfulnte 17Et schvílené shromážděnívtastnftů jcdnotek dne 26. ttstopedu 2014
ve znění obsahujíci aněrry schválenÍ shromážděním vlastrríkůjednotek dne 17. července 2017
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d) naklady naňízen{ vedení a zrtršení banko,vních účtů společenství vlastníků,

e) nr{klady na rozúčtováni a vyričtovaní plnění spojených s užívráním jednotek,
včetně provedení odečtů hodnot z poměro..ych měřidel spotřeby vody
a ze zaťuení slouŽících k roáčtoviání nakladů na teplo,

0 náklady na poiizeni majetku slouXcího pro vlastní správní činnos!
např. počítač včetrě softwarového vybavení a jeho odpisy,

g) naklady kancelďe osoby odpovědné za spníw domu a pozemku, napřftlad
vybavenío kancelíářské potřeby, poštovné, spoťeba elekřiny, je-li
samostatně měřena,

f) nráklady spojené s poskytovriním právních služeb ýkajících se spnívy domu
a pozemku.

(3) Příspěvek na správu domu a pozemku platí vlastríci jednotek formou
zé'J'oh na úěet spoleěenství nejpozději do posledního dne příslušného měsíce.
Spolu s tím platí také zálohy na služby spojené s rržívráním bytrr.

(4) Nevyěerpaný zůstatek álohově pošlgrtnuťých příspěvků
na správu domu a pozemku se sjednotlivymi ťlastrríIry nev1.pořádává
a převádí se do následujícího kalendářního roku.

(5) Při převodu vlashického práva kjednotce nevzniká spolďenství
povinnost příspěvky na správu domu a pozemku ke dni účinnosti převodu
vypořrádat.

(6) Převádí.li vlastník vlastnické právo kjedrrotce, doloá nabyvateli
potvrzeni společensfuí' jaké dluhy související se správou domu polemku
přejdou na nabyvatele, případně, že takové dluhy nejsou. Za dhlhy, které
na nabyvatele přešly, ručí převodce společenství.

(7) V případě prodlení s peněžiým plněním příspěvku na správu domu
a pozemkun které přesďruje 5 dnů ode dne jeho splatnosti je povinen vlastník
z'ap|atiturok z prodlení ve ýši stanovené nďízením vlády.

(8) Veškere 1áklady spojené s vymráháním pohledávky vlastríka
související s pffspěvku na správu domu a pozemku nese víastník jednotky.

článek xxII.
Pravidla'.T#JJři## 

j:HlffiTi5trtl'fixffilurčeníiejich
(I) Rozučtovríní nákladů na služby se řidí ,,Zásadarti upravující

poskytovrání plnění spojených s užíváním bytů a posfup při určov án za|o1t
7.a služby, ,o,t,!,:ry,'' vyričtovrání a vypořádríní nrákladů na službyve Společensťví zd. Štěprinta t787* schvrílenými shromrížděním a jsou
pro vlasfitíky jednotek závanÉ,

Stanovy SpolďensM Zd. šopmu 1787, schválené shromáždění vlastníků jednotck dne 26. |irtopadu 2014ve znění obsahující zrněny schvólení shromážděnírn vlashíkůjednotek dne 17. i:ervence 2017
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(2) Vlastníci jednotek platí měsíční zálohy na .jednotlivé služby přímo
na účet společenství domu nejpozději do posledrrího dne příslušného měsíce
spolu s příspěvky (álohami) na správu domu a pozemku. Výši měsíčních z.a|oh
na jednotlivé služby určí statutámí orgrárr jako měsíční podíl dle skutečných
nakladů na jednotlivé služby za uplynulé zúčtovací období s přihlédnutím
k předpokládaným cenám běžrrého roku, na kteý se álohy platí. Statutarní
orgarr má právo zrrěnit v pniběhu zúětovaciho období výši zá|ohy na jednotlivé
služby, a to zejména v míře odpovídající změně ceny služby či zněně počtu
osob rozhodných pro rozúčtování. Vlastrrík má právo požadovat úpravu vyše
záLob ze stejného důvodu jrk.o v předchozívětě.

(3) V případě prodlení s peněáým plněním álohových plateb na služby
spojené s bydleďm, kteťé přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti je povinen
vlaslnft zaptatit poplatek z prodlení, ktetý činí za každý den l% ;dlužré
částky' nejméně však l0 Kč ra,kaž.dý i zapoě,aty měsíc.

(4) Veškeré náklady spojené s vymďrtáním pohledávky vlastníka
související s peněžit.ým plněďm zálohových plateb na sluŽby spojené
s bydlcním nese vlashrík j ednotlcy.

ČÁsr osMÁ
zÁvnnn ČlvÁ UsTAI\tovENÍ

ČHnex )o(rv.
(1) Změní.|i se prohlášení' vlasfiríka, vyhotoví předseda společenstvíbez zbytečného 

-odkladu 
jeho úplné zrění ; z.a|oži jej do sbírky listin

ve veřejném rejstříku a do katastru nemovitostí.

@ Nevyplývá-li z.e zÁkona, nebo z těchto stanov něco jiného použijíse přiměřeně ustanovení o spolku ($ 1221 občZ), trome ustanovenío shromrížděď delegátů, dílčíclr. členskýóh schůá a ntáhradní členské schuzi(spolek upravuje občZv $ 210-302).
(3) Má se 7 to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele

poštovních služeb došla členu společenství řetí pracovní 
-d",, 

po odeslríní.
(4) Tyto stanovy vyc|tazeji z ustanovení zákona č. Ignan sb.,a souvisejicích P1edpisů zejména našízení vlády č. 35|/2013 sb. a provríděcího

naŤízení vlády č).366/2013 sb.
(5) Tyto stanovy jsou uloženy ve sbírce listin rejstříku společensfuívlastníků jednotek u Krajského soudu v ostravě a jsou k dispozici u předsedy

společenství.

. q) Stanovy se mění tímto novým zrěním přijaým shromrážděním
dne l7. červenc e 2017 a nabývají účinnosti dnem ,.hu.íJ"ní.

Stanovy Spo|ečeostrrí Zd. Štlptnte 17E7, schvá|ené shromáždění vlastnÍků jcdnotek dne 2ó. listopadu 2014ve znění obx}rující zrrrěny schválení strromazdenirn vrasmitu jeonoteťd"" i7:ů.** e20|7
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