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NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého čtvrlého dubna roku dva tisíce ětmáct (24.4.2014) JUDI, Václavou
Švarcovou, notářkou se sídlem v Libelci, v not&ské kanceláři na adrese Moskevská 637/6

Libcrcc 4, --------

------------o ro z h o d n u tí -----------------
------------ schůze shromážděni ------

,,společen§tví sosnov^ 466-477",IČ 25428004, se sídlem Liberec xv, So§nová 469/8,
P§č 4ó0 01

které tato schůZe přijala dne 24,4.201,1 (dvacátého čt\,Ttého dubna dva tisíce čtmáct)
v Krrlturním a společeíském centru v Liberci Lidových sadech. -

,---- I. -----___----------

Osvědčuji,
lozhodnutí o

že schťlze shromťdění ,.Společenství Sosnová 466-477" přijala toto

změně stanov sDolečenství :

Stanovy společenství ve znění ze dne 16,5.2005 po Změně ze dne 12,12_2007 a ze dnc
25.10,2012 se nahrazují tímto 11ovým zněním : --------------------__,--

článek I
záklidní u§tanovcní

(i) Spolcčcnství vlastDiků jednotek (dále jen ,,spo]ečenstvi") je právnická osoba, jejínž účelem je
zajišt'ování správy domu a pozemku podle u§tanoveni občanského zákoniku o b}tovém
spoluvlastnict\,í a podlc těchto stanov, Spo]ečenstvi je způsobité nabývat práva a zavazovat se
k povinnostem při naplňování svého úče]u, spo]ečenství nesmí podnikat anj se příno nebo nepřimo
podílet na podnikáni nebo jiné čjnnosti podnikateIů nebo b]it jejich společníkem nebo členem,

(2) Společenství lnůže íabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účeIy správy domu a pozemku,

(3) Za dluhy společerrsfuí ruči každý člen v poměru podle ve]ikosti svého podílu na společných

(4) Společenslví se ne§mí zavázat kpodilení se na úhradě ztráty jiné osoby, ani k úhradě či
zaiištění dluhůjiné osoby, K takovému právnimujednáni se nepřihlíží, -

(5) Společenství je oprávněno uzavřit snr]ouvu o ZřízeĎí zástavniho pláva kjodnotce, pokltd
dotčený vlastník jednoik} v pi§ernné formě s uzavřenim zástavni smlou\T souhlasí a pokud k tonru
udeli p erlc1,ozr .ouhIas 5hloln;ždónl, _--_---
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(6) společcnstvi se lnůže sát členern právnické osoby sdružující společenství v]astníků nebo
vlastníkyjednotek. anebo čJenem právnické osoby. kterájinak působí v oblasti bydleni;v rámci tohoto
čleiství Se může společenství za\,ázat pouze k pos§,tovrfui členských příspěvků této právnické osobě,
obdobně se může sdnržit 5iinýln společenstvim za účelem vzájemné spolupLáce při zajišťováni svého
jie]tl -

článek II
Název a §ídlo spol€č€nství

( ],) Název spolcčensfuí: společenstvi vla§tniků pro dům sosnová 466 - 111 --------^-----
t2l Sid|o§po|ečen.l\i: sosnová4oo8.tibere(xv.Psč4ó()Ot

Katastrální úZemí starý Harcov. LV l ] 91, obec Liberec -----
IČ: 254 28 004 -----

Čtánek I
Člen§tvi ve §polečen§!-í

( l) ČleDy spo]ečenství jsou všichni vlastnici jednotek (lyzické i právnické osoby). v domě, pro klerý
lpo,\čcn.I\ i \,/" i( lo, -,
(2) Č]eNtvi ve společenstvíje neoddělite]ně spojeno s vlastnictvím jednotky a vmiká a zaniká spolu

se vzllikell1 a Zánikem vlastnického práva kjednotce. --_,_,----------_--_,

(3) Společnýlli ěleny společenství j sou spohvlastnici j ednotky nebo manželé, kteří maií iednotku ve
společném jmění nanželů: ze společného členstvi jsou společní členoyé oprávněni a povinnj společně
a nerozdilllě, -..------

(4) spoluYlastnici jednotl§ jako společní členové maji postaveni v]astnika jednotl) a maj1 prá\o
h]asovat na shromážděni jakojeden vlashrík s ve]ikosti h]asu odpovídajíci velikosti spo]uvlastniokého
podílu na společnýoh částech. přičemž veljkost hlasuje nedělitelná, --,
(5) Spoluvlastníci jednotky zmocní spo]ečného zástupce, kteťý bude \,ykonávat jejich práva \,ůči
společenství, což platí rovněž pro účast a hlasování na shromáždění, To platí i v případě manželů. kteří
mají jednotku ve společném jmění, Nebyl-Ii by zmocněn společný Zástupce, uvede §€ \ prezenčnl
listině shlomážděni nepřitomnost společného zástupce spoluvlastrriků jednotb/ (v prezenčni listině se
vykazuje jako nepřítomnost jednoho vlastníka sve]ikosti hlasu připadajíciho na jednotku ve
.polur la.tnicn ). ._.---_-______

(6) Společný zástupce plníjménern spo]uvlastníkťljednotky, nebojméncm nanželů maj icích j ednotku
,ýe spo]§čnóm jmění, vůěi společenství také .jednotlivé oznamovací povinnosti podle těchto stanov.
poviňDost zpřistupnit jednotku v případech a Za podmínek podle těchto stanov a další obdobrré
povinnosti vťlči společenství, kdy se \.yžaduje součinnost vlastníkajednotky, ...-.., _------

článek IV
seznam členů §polečen§tví,

oznnmovací povinnost ČlenŮ a právo na informace

(l) Statutárni orgá1 společenstvi zajišťuje vedení seznamu v]astníkťl jednotek - členů spo]ečen§tYí,
vně ž se uvádí alespoň jméno a příjmeni člena, označeĎí jednotLJ, jíž se stat vlastníkem (alespoň
čislojednotky), adresajeho tr,!,alého pobytu a velikostjeho hlasu při hlasování na shromážděníl má-ii
být společenstvim doručováno členovi na jinou adresu než je adresa jeho trvalého pob},t!l, uvede se
laké ddre.a pro dol_(U\
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(2) JcJijcdnotka ve spoluYlastnictví nebo ve společnénjlnári manželit, uvede se v seznamu čIenů
a, ú/nI ceníjednolk\. -
b) \elilo.1 h'a.u \ d/icl .e \jednolce. -------
c) jména a příjnení spoluvlastníků jednotky, spolu s velikosti podi]ú jednotlivých spoluvlastniků
najednotce, neboiména a příjmení nanželů, -
d)jmélro a příjmení Zmocněného společného záslupce, ---.------, - .',_--_

(3) Přenecha|-|i vlastník jednotky byt k užívfuí jiné osobě, uvecle se v poznámce také jméno a adresa
lélo otob) ,.

(4) Statutárni orgán je povinen zajistit neplodleně aktualizaci údajťl v seznamu členů vždy na Základě
píSemného oznámeni Zněny údajů v]astníkem jednotlry - členen společenst\,i, Změny v íldaiích o
společném zástupci se provedou na základč novó udělené písernné p]né moci spoluvlastníky j ednoiky.
již tc rušipředchozl pln

(5) Každý. kdo nabyl jednotku do vlasmictví, je povineD oznámit statutámímu olgánu společenství
nabytí jedňotky do vlastnictví lrodnověrnýn dokladem o nabyti v]astnického práva kjednotce
(zejnléna např. }ýpisem z katastťu nemovitostí nebo roáodnutím soudu, apod,). spolu stim je
povinen oznámit svou adresu tnalého pob}tu a počet osob. ktelé budou mít y b}tě domácnost, a to do
jednoho měsice ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl dozl,ědět, žeje \,]astníkemjednotlry ---
(6) Vlastník jednotk_v jc povinen oznámit statutárnimu orgánu společenstvi vždy nejpozději do

jednoho měsíce. kdy změna nastala, každou zrrěnu údajů zapsaných v seznamu členťl. q;,kajicí se
jednoiky Yjeho \4astnictví, Zejména změny v počtu osob, kieré mají v b},tč donácnost a bydlí v něnl
po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři mčsícc v ka]endáiním roce, To platí i v případě, přenecha1_1i
vlastník jednotky b}t nebo část b}tu k užíVáni jiné osobě; v tomto případě oznání i .jméno a adresu
této osoby, v případě spo]uvlastnictvíjednotky oznamuje lyto údaje společný záslupce, ------
(7) Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu statutámí orgán společenství jméno a adlesu
kteréhokoliv v]astrríka jednotky nebo kteréhokoliv nájence v domě, v ťámci těchto infomaci nesn]i
být uvedeny údaje o datu narození v]astníka jednotk} nebo nájence, vlastník jednotky, ktený si
infomace \Yžádal 1 byiy mu spo]ečenstvim poslq.tnury. je oprávněn použít je pouze plo v]ashí
infolmovanost a nesmí s nimi jakkoti nakládat ve Vztahu ke třetim osobám, jinak odpovídá za škodu.
ktelá by tim vlastnikům jednotek nebo spo]ečenst\,í vznikia a odpovídá Za porušení práva vlastnika
jednotky na oohranu osobních íldajťl, vlastnik jednotky podává žádost o poskytnutí .jnéna a adlesy
vlastníka jednotky nebo ná.jemce statuLirnimu orgánu V písemné lonně, IDionnaci posk}tne statutární
orgán vlasinikovi jednotky rovněž písemně nejpozději do 7 dnů od obdržení žádosii člena o její
po.k) lnlll , -----..--

Článekv
Členská práva a povinnosti vlastníkA jedíotky a způsob jejich UplatňoYáni

(l) Vlaslnik jednotky jako člen spo]ečenství lná, kromě práv a povi losti spojených s vlastnictvim
jednotky, také práva a povinnosti ryplývající z členství Ve společenství, -

(2) VIastn ík jednotkf jako člen společenstvi má zejména tato práva: ---
a) íičastnit sejednání a rozhodování shromáždění vlastníků j ednotek, -
b) účastnit se veškeré činnosti spoleóenstvi za podmínek stanoveDých zákoneD a těmito

,,allo\ a]ni. -_--__-----__--
c) volit a být volen do orgánů spo]ečenství, splňuje_li Zákonem stanovené a těmito stanovani

určené podnínk)r a předpoklady pťo způsobilost být č]enem yoleného oígánu spo]ečenství,
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d) předk]ádat orgfuům společeiství návrhy a podnět_v ke zlepšeni činnosti společens§í nebo k
od-Lranělri lleLIosIalků. -

e) svobodně spravovat, výlučně užívat a uvniť upravovat svij bý, jakož i užívat společné
části, nesmí však Ťížit jinému v]asiníkovi j ednotky výkon stejnýclr pl.ív ani ohrozit, změnit
nebo poikodit §polc:nc aásli. -----------t) seznámit se s tíln. jak společenství hospodaři ajak dům či pozemek spravuje; u spo]ečenství
může vlasiníkjednotky nahlížet v prostorách určenÝch §polečenstvim do smluv uzavřených
ve věci splá\Y domu, do účetních knih a účetních dok]adťr ť]učně v prostorách určených
společenstvim po dohodě s osobou, která je Za spo]ečenství přítomna nahlížení do těchto
písemností společenství, není však oprávněn odnášet si jakékoliv písemnosti nrimo tyto
plostoly; v]astník jednotky má plivo v případě zjištění ,eoprávnčně lTnaložených
finallčních pťostředků čIenů společensfuí nebo jiných z.jištěných závad, po předclrozí
domluvě se statutárním orgánem společenství opět požádat o nahlíženi v plostorách
určených společenstvím do smlllv uzavřených ve věci sprá\,f, domu, do účetních knih a
účetnich dokladů, ale tentokrát za přitomnosti č]ena kontrolní komise, se kteďm sepíše
protokol o zjištěných závadách; vlastník lná právo si na základě zjištěných zálad poz:ýat
právníka, případně dalšího odborníka; protokol o Zjištěných závadáclr též podepiše
vlastrrikem pozvaný právník. případně přizvaný odboník; na přiz\,árí pověřeného člena
kontro]ní komise a svého práVníka, popř. ještě odborného znalce při nahlíženi do smhlv
uzavřených vc věci splávy domu, do účetních knih a účetních dokladú má každý vlastnik
právo; přitomný člen kontrolní komise ie povinen proiokol o zjištěních Závadácb předat
volenému orgálu, kteqí je povinen zajistit odstranění závad v přirrrěiené 1hůtě; každý člen
společenství má pťávo nahlížet do účehlích knih a všecb dok]adů SVJ za celé účetní obdobi
tak, aby §e s nimi mohl iádně seznámit ještě před shromážděním, na kteláll se bude
schvalovat účetní závěrka a ivpřípadé zjištěných závad mohla probělrnout kontro]a za
přitomnosti člena kontrolní ko i§e, se kte|i,m sepíše protokol o zjištěných závadách, popř,
za účasti svélro právníka ještě před shromážděnín, na kterém se bude schvalovat ťlčetni
lá\ črka. -----------,,, _----

g) navrhnout Soudu, byl-Ii přehlasován pii schvalování usnesení shromážděni a ieJi plo to
dú]ežiqi dťlvod, aby o záležitosti, o které b!,lo hlasováno na shronáždění, rozhodl soud.
spolu s případným návrhem, aby, soud cločasně zakázal jednat podle napadeného USnesení,
Právo ]ze uplatnit do lřech měsícťl ode dne. kdy se v]astník .jed notky o rozhodnuti dozvěděl
nebo doz\,édět mohl,jinak právo zaniká, ----h) navrhnoui soudu,je-li pro to dťlležiqí důvod, aby soud rozhodl o zá]ežitosti, která sice byla
picdložena shromážděni kťozhodnuti, ale nebylo rnožné usnesení schváIit Zdů!odu
nezpůsobilosti shromáždéní usnášet so. ------i) býl zastupovfu společenstvím v případě uplatňováni práv vniklých vadoujednotky,

j) obdÉet vyúčtovánízá]oh na ťlhrad u j ed notl ivých služeb a vráceni případných přeplalků.
k) nahlížet do pisemných podkladů pro jednání shromáždění na zák]adě předchozí výz\},,

v óase a na místě k lomu určenén v pozválce na shromáždění, ----_]) na požádání obdržet zápis Ze shronlážděni.
m) další práva uvedená v zákolrě a v těchto stanovách, ----..------

(3) Vlastllíkjednotky jako člen společenství rrrá zejména §Ťo povinnosti: _ _ ------
a) dodržovat t}1o stanoly a plnit usnesení orgánťl společenst\,í schválená v sou]adu se zákonem

a.Ielnilo slano\ aI.li, _-

b) řídit se pravidly určenými těmito stanovami a piedevšim vpřípadě pravide] pro užívání
společnýclr částí a při dodržování oblyklých pravidel soužití vdomě zajistit jeiich
dodržováni také osobami, jimž umožni] přístup do domu nebo b},tu; shodně 1() plati pro
dodržováni pravide] ulčených v domovním řádu, pokudje usnesením shťonážděni Schválen,

c,) udržovat na svůj náklad b}.t, jak to q,žaduje nezávadný stav a dobrý vzh]ed dolIu, -
d) udržovat na svťú náklad §polečné části domu pienechané vlastn íkov i j ectnotky k \:í,lučnému

užívání Spolu sjednotkou,jak to vyžaduje Dezávadný stav a dobqi vzhled domu; to se
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n§|ýká udržování hlavDich Svislých nebo vodoromých koDstrLrkcí a obvodových stěn domu,
ohraniču.jicích výlUčně uživanou společnou část dolnu. v},jma povrchoťch úprav,jakojsou
vnitfuí omitky, malby a případnó obložení stěn a vrma podlahotích kytin včetíě dlažb}.

e) hradjt stanovené Zálohy na úhradu cen slrržeb a hradit nedoplatky vyplývající z D]účtovfuí,
t) přispívat na správu domu a pozemku: v piípadě prodlení stěmito platbaDri .ie po\inen

Zaplatit Sankci podle těchto stanov, _-_----------
g) umoálit po předchozim v_.r'zvání členen statutfuniho orgánu společenství přistup do b},tu

nebo qilučně užívané spo]ečné části v případeclr výs]ovně uvedených v zákoně. k provedení
opravy, úclržby nebo revize spo]ečných částí domu (napřiklad rozvodťr vody, plyru)
prccháZejicích b}Ťem nebo se v něm nacházejících, NejdeJi o havarijní stav, ainl se ryl\áni
nejnléně tři dny přede dnem, kdy má b]i1 ulnoálěn vstLtp do bytu nebo výlučně uživané
.nolei nó či\l i domU, --

h) umohit na Vyzvání, učinčné \,e ]hůtě pod]e předchozího písmene, přístup do b}tu za účelem
umístění, údržby a kontrolv zařizeni pro měření spotřeby vody, plynu, tepla ajiných energií
a odcčet naměřených hodnot rla těchto zařízeních umístěných v bytě, -i) Zdržet Se všeho, co brání údržbě. opravě, úpravě. přestavbě čijiné zněně společných částí. o
nichž bylo rozhodnulo k tonlu příslušným orgánem společenství, -.'j) předložit včas statutárnímu orgánu společenství stavební dokuneDtaci, upravlúeJi vlastník
stavebně svůj byt. pokud je pod]e práulích přeclpisťl dokumentace ryžadováíla a umožnit
přístup do b),tu, vše pro ověření, zda stavebni úprav_.l neohrožtjí tikon vlastnického práva
ostatních v]astníkťl jednotek nebo nezasahují společné části či neporušuji statiku donu.
k tomu musí b]it předom \r.yzván společenstvim, Kde to stanoví zákon, provádět úpťaw jen
.e .Ullhla§cln !šech \ la(lnlků. _ _..-_..-----

k) odstranit na svůj náklad závady a poškození, L1eré na jiných jednotklloh nebo společných
částech domu způsobil sárn nebo ti, kteři §ním jednotku uživají, nebo nájemci či
podnájemci a příslušníciiejich domácnosti,_*,

l) nepróClleně upozolňovat orgány spo]ečenstvi na závady vzniklé na společných částech
domu, jakož i na jednání osob a další skutečnosti, které společné části poškozuji a dále dle
S\rÝch schopností a možnosti ptisobit proti takovému poškozování a předcházení škodám,

m) V piípadě dloulrodobější nepřítomnosti sdě]it statutámímu orgánu kontaktní osobu, která ie
onra\ nčnil .,aj i.jil Dr.nup do b\ lll -_--_-_-__

(4) Na návrlr společenstvi nebo dotčeného v lastn íka jednotky může solLd nařídit plodej jednotk} toho
viastnika, klerý porušuje povinnosl uloženou mu D/konatelným rozhodnutín soudu. způsobem
podstatně ome7,ujícim nebo Znemožňujícím výkon práva ostatninl v]astnikům jednotek. -_'.-
(5) Vlasfuik jednotky jako člen společenstvi má také dalši poviinosti uvedcné v zákoně a v těohto

(6) Statutání orgán společenství Zajišt'uje, aby každý vlastník jednotk},jako čIen společenství byl
sczlámen se stanovami společenství, piičemž zajistí prokazatelné seznámení každélro vlastnika
jednotk}, - čiena společenství s pravid]y přo správu domu a pozenlku, pro užívání spo]ečných části, plo
přispěvky na splávu domu a pozenku a pro způsob uťčeníjejich qiše placené jednotliťni vlastnik}
jednotek a s pravidly pro úhladu cen služeb a plo způsob určení jejich ťše placené jednotlivými
\ J.l-'k} iednotek, ---
(]) Určí-li shfomáždéni, že se stano\ry př€dávají každému vlastníkovi jednotky jako členovi
spolcčens|vi, považuje se předálí stanov za seznáíO,ení v]astnika jednotk),-člena společensfuí se
stanovami a se všeni plavidly uvedenými ve stanovách, ------.',---
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článek \aI
ořgány spolcčcnstvi - společná ustanoveDí

íl')o19.n) .poleiensl\ij."u: _----_--_--_-_-------

a) .hloma7déni---
bJ llbor-------
c) korlrolnl komi5e -

(2) Délka funkčního období členů vo]ených orgánů společenstvi činí 4 roky ode dne Zvoleni nebo ode
dne, kte{i byl při volbě určen jako počátek iíkonu flrnkce, Po uplynutí fuDkčniho období lykonávaji
dosavadni členové Voleného orgánu své funkce do doby zvolení nového orgánu nebo do dne určenélro
při volbě jako počátek qíkonu lunkce, nejdéle však po dobu tří měsíců ode dne uplynuti lunkčního
obdobi,---..-----,-

(3) Č]enstvi ve volenénr orgánu konči v pnlběhu fttnkčlliho období také odstoupením z funkce nebo
od\olanlm / filllkce podle léchlo slano\ _ ,______-_--_-_-_--_-_

(4) Č]en voleného orgánu mťlže Ze své funkce odstollpit písemnýn prohlášením o svóln odstoupeni
doŠlým společenství a adre§ovanj,m tomu orgánu, jehož je členem, Illnkce odstoupivšího člena
voieného orgánu zaniká uplynutím dvou měsiců po doručení prohlášení o odstoupení, , _----

(5) Pokud počet členů voleného orgánu neklesl pod polovinu, může orgán povolat (kooptovat)
náhradní členy do nejbližšího Zasedáni shromáždění vlastníků, kdy musí dojít k přísltlšné volbě (pokud
sta ovy kooptaci neunožňuji, uplatni se ustanoveni NoZ o jmenování opatrovnika plávnické oSoby
.o rdeml

(6) Shromáždění může volit náhradníky členů voleqich orgánů v počtu rovnajicím se neiťše počtu
Zvolených členů voleného ořgánu Spolu s určenim jejich pořadí, Náhradník nastupuje na Di§to člena
voleného oťgánu, jehož výkon funkce §končil před uplynutím funkčního období, Předpoklad}
způsobi]osti pro zvo]eni náhJadnikem se řídi ustanovenim odstavce 7, -_

(7) Člerrem voleného orgánu ll1ůže být jen ten, kdo je plně svéprávný a bezúhonDý pod]e zákona
upralujícim živnostenské podnikáni; jdeji o osobu, jejíž úpadek by] osvědč§n a od skončeni
insolventniho řízení neuplynrrly v době volby alespoň tři roky, může se stát členem voleného orgánu
jedině v případě, že to pieden oznámi]a na slťonáždění, ----,
(8) JeJi členem voleného orgánu právnická osoba, znooní íi,zickou osobu. aby ji v orgánu
zastupovala, jinak ji zastupuje určený člen statutániho olgánu, Tento zástupce právnické osoby musi
spIňovat podmínky uvedené v odstavci 7 tohoto článku a lykonává zasfupování v orgánu osobně.

(9) Člen voleného orgánu fyzická osolra vykonává funkci osobně, je však oprávněn zmocnit pro
jednotli\,ý případ (pro jednotlivou sclrůzi) jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti
hlasor al,

_(l0) ČIen voleného orgánu, kte|í přijat funkci,,se tímto zavazuje, žejí bude qkonávat s nezb}lnou
]oajalitou a potřebnými zna]ostmi a pečlivostí, Člen voleného orgánu se nemůže zbavit odpovědnosti
Za nedostatk),tím. že svými zna]ostmi na tikon funkce nestačí, Vezlne_li na sebe funkci, ačkoliv vi,
žeji nebudc schopen řádně zastávat, má rezignovat,jjnak sejedná o nedbalost, -----_----
(11) Členové voleného orgánu mají nárok na odměnu Za výkon funkce pouze v případě. že
poslfiováváni odněny schválí slrromážděni, kteíé také schva]uje \aiši iéto odměD), Schválenou rlr.ši
odněny za výkon fullkce může shromážděni sť,m usnesením změnit, Zvýšit jeji výši z dů\.odu. že
výbor provádi velké opravy a investice nebo plníiednoráZové náročné úkoty nebo snížitjejívýši či
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Zcela odejmout z důvodů, že člen orgánu svoji íilnkci ne\,Tkonáva] napi, tím, žc se neúčastnil nebojeD
vma]é miře účastnil jednání voleného orgánu, anebo svoji funkci ,vykonával nedbale, odměna
voleného orgánu bude meziťočně valorizoYána s ohleden na výši oficielni průměrné roční míry inflace
\tlno\ené c sU, ------
(12) Zjednfuí oIgálu se pořizuje Zápis, jehož vyhotovení zajišťuje předsedajíci. Zápis q,hotovuje
bud'předsedající nebo zvoJený zapisovatel a podepisuje jej vždy předsedající spolu se zvolenýn
Zapisovatelem a ověřovatelen zápisu, pokud by1 zvolen. Zápis musí obsahovat alespoň datum a místo
konání, kdoje svolal, kdo mu předsedal, piijatá Usnesení. výs]edk], hlasování, nepiijaté námitlf členťl.
kteří požádali o jejich zapťolokolování. Přilohu zápisu tvoří prezenčni listina, pozvfuka a podklady,
které b),]}, předloženy k proiednávání.jednotlivých bodů, ---.-.-

článek vII
shromážděDí

(l) Nej\.],šším orgánem spo]ečenství je shromáždění, které tvoří všiclmi vlastnícj jednotek, jako
členové společenstvi (dále j en ,.vlastník j ednotky" nebo ,,vlastnici jednotek"). S pol uv]astnici j edlrotky
nebo nlanže]é majícíjednotku ve.spoleěnéIn jmění se ílčastní jednání a lozhodování shťomáždění
5\}m /n]ocněniln 5poleč-)m Zá.ltlpcen, ----

(2) Každý vlastník j ednolky má při hlasování na shromáždění počet hlasů odpovidajíci velikostiieho
podilu na společlťch částech_ JeJi \,]astníkem jednotky společen§tví, kjeho hlasu se nepřihliži,
společný zástupce spoluvlastníků jednotky nebo manželů lŤlajícich jednotlT ve spo]ečném jlrréLll ma
při hlasování počet hlasů připadajíci na jednotku ve spo]Uvlastnict\,í nebo ve společném jměni,
Nea11ocní_li spoluv]astníci nobo manžeIé SpoIečného zástupce k výkonu práv vůči společenst\,í. platí.
,e je.po]eini Z;sfupce nepr:Iomen, ----_--

(3) Shromáždění je způsobilé se unášet za přítomnosti vlastniků jednotek, kteří naji většinu všech
hlasů, k přijetí rozhodnutí se \5/žaduje souhla§ většin), hlasťr piítomných vlastníků jednotek, pokud
Zákon nebo t!Ťo stano\ry ne\,yžadují vyšší počet hlasů, ----*--------
(,1) Statutárni orgán j€ povinen svoláVat zesedání shromáždění tak, aby Se konalo nejméně jedenkrát
do roka, Kromě tohoje povinen statutárni orgán svolat Zasedáni shromáždění zpodnětu vlastníkťl
jednotek. kteří maji více než jednu čtvrtinu všech h]asů, nejméně však dvou vlastníků jednotek, a to
ncjpozdčji do třiceti dnů ode dne. kdy mu byl doručcn písemný podnět ke svo]ání zasedání
shrorlrlzdenl

(5) Pokud není podnětu vlastníků jednotek, podanémlL podle odst, 4 ve lhútě vyhověno, svolaji tito
llashici shroDláždění na náklad spoiečcnství sami, Za lím účelem je povinen statutární orgán bez
odkladu posk)tnout svolavate]ům údaje ze seznamu členů. které jsou potřebné ke svo]ání zasedání
sllromážděni, ..-----

(6) Sltomáždění se svo]á písemnou pozvánkou odeslanou všem vlastnikům jednotek, vpřípadě
spo luv]astn ictvi j ednotky nebojednotky ve společnémjmění spo]ečnému Zástllpci, 15 dnů přede dnem
jeho konfuí a Zároveň \,_Wěšenou na domol11í q.věsce společenství, přístupné všem vlastDíkům
jedDotek, Pozvánka ll1usí obsahovat datum, hodinu, misto a pořad jednání. K pozvánce se, pokud
možno, připojí podklady týkající se pořadu jednáni; v případě, že nejsou připojeny k pozvánce
podklady týkající se pořadujednáni, např, pro značný rozsah nebo zjirrého důvodu, umožní svolavate1
každému vlastníku jedno*y včas se 5 nimi seznámit. V pozváíce §e uvede, kde a kdy je možné se
s těmito podklad}, §eznárnit nejméně 15 dnů před konáním shromáždění, Pisemná pozvánka se Zasílá
na ldresu v]astn íka jednotkJ uvedenou v seznanu členŮ; uvedlJi vlastník j ednotky do seznamu členů
doručovací adrcsu, Zasílá se pozvánka na tuto dorlLčovací adlesll, ----_--
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(7) VlastníkjednotkT se mťlže ngchat na shronáždění zastoupit na základě písemné plné noci udčlcné
Znocnčnci, Zmocněnec l11ůže zastupovat nejvíce tolik vlastníků jednotek, kteři mají dohromady dvě
procenId !\ech h la.Ů, -
(8) Do ťlučné působnosti shromlždění náleži rozhodování o: -----.--

a) sch,áIení nebo,,rnenť nano\, -_--_-_--_------
b) Změně prohlášení o rozděieni práva k domu a pozemku na vlaslnické právo kjednolkám.
c) volbě a odvoláni členů volených orgánů a roáodování o \"ýšjjejich odměn, -_,-__-_-
d) \h\aIen. učelni 7a!ěrk]. .-.._--------
c) \T,pořádfui výsledků hospodařeni a zprávě o hospodaření společenství a správě domu; pokud

jsou některé činnosti správy domrr a pozemku D,konávány na zákJadě snlouvy sjednané
společensfiím s jinou osobou podle odst. 9 pism, e), předkládá Zplávu rovněž tato osoba
v rozsahu a Způsobem uvedeným ve sm]ouvě sjednané mezi společenstvim a touto osobou.

n 5chValo\dnl rc,,noiIt| -polečensn i. --_..-
g) celkové výši příspěvků na správu domu a pozemku na základě rozpočtu pro příšti období.
h) vyúčlování nebo r,ypořádáni nevyčerpaných přispěvkťt na spr.ávu domu a pozemku. --
i) rtruhu služeb a rTši záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúlčtování cen služeb na

jednotky na základě pravidel určených těmito stanovami. -------,----,_
člens§í spo]ečenství v právnické osobě působící v oblasti bydleni, ---
/mene tlčelu u,/i\anidon]U nebo DyL, -----------
/lněněpodlahoVé plocll}, b}lu, --------.._
úplnén nebo částečném sloučení nebo rozděleníjednotek, .-*-------
ztněně podiIu ra .polecnjch adslech, ---_--_
změně v určcní společné částj s]oužicí k lilučnému užívání vlastníkajednotkf. ----
opťavě nebo stalební úpravě společrré části, převyšují_li náktady částku stanovenou usnesenlm
,hrorlazdeni_ ---..-
schválení domovního řádu v návaalosli na pťa\,id]a pro uživálí společnýoh částí domu.

(9) Do pitsobnosti shromáždění Dáleží udě]ováni předchozího souh]asu --
a) k nab)tí, Zcizení rrebo zatižeDí nemovitych věcí nebo kjinérnu nakládfuí s nimi,
b) k ]rab),tí. zcizení nebo zatižení movitých věci a k jinému nakládá]í snimi, jestliže jejich

hodnota převyšUje částku stanovenoll usnesenim shťomaúdění, -.--.''*-c) k uzavření smloury o úvěru spo]ečenstvím Včetně schválení l:íše a podmínek ú\eru.-
d) k uzavřeni smIouvy o zřízení zástavního práva kjedrrotce, pokud dotčený vlastník jednotl§

v písemné formě s uzavřenim Zástavní sn1louv} souhlasil, -*------
§) určcní osoby, kte.á má zajišťovat některé činnosti spťávy domu i rozhodnutí ojejí změně.
t) uzavírání, prodlužování či změny snluv o nájmu společných částí domll, --,---------,--

(] 0) Shromáždění roáoduie také v dalších záležitostech stanovených zákonem a těmho stanovami,
nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnuti \ryhladi, ---

clátrek VIII
Požadavky ýyššího počtu hla§ů pro některá řozhodnutí §hromážděni

(1) Tříčtvftinové vétšiny hlasů přítomných vlastníků jednotek - členů společeDství je zapotřebí
k prijeti ,r.rre.el,í o: -

d) 5.h\ alcní nebo /lne
b) změně prohlášení podle § l169NoZ,---
c) uzavření smlouvy o zástavním právu kjednotkám podle článku VIL odst, 9 písm, d), _

d) uzavřeni smlo!L[, o úvěru společenst!ím Včetně schválení \"ýše a podminek úvěru, ---e) modernizaci, rekonstrukci společných částí doňU, jimiž se nenění velikost spoluvlastnických
podilťl na společnich cásIecL dolllU, -------------

j)
k)
l)
m)
n)

p)

q)
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(2) K přijetí usn§sení o Zněně úče]u užívání domu nebo b}tu je zapotřebí souhlasu všech čleŇ
.Polcčen5B i, -..,,,

(3) Máli §e rozhodnutí dotknout píáv a po,,inností všech vlastníků jednotek uťčeťch v prohlášení
nebo v pfavidlech pro příspěvky na §právu domu a pozerrrku, (např. velikosti podilu všeclr vlastniků
jednotek na společných částech nebo poměru výše přispěvků na správu domu a pozemku všeclr
vlastn íků j ednotek zjiných důvodů než v důs]edku Zněny podílťl na společných částech), vyžaduje se
souhlas všech vlastníků j ednotek učiněný Y píSemné formě, -* -'-'----

(4) Má_li se rozhodnutí v záležitostech podle odstavce 3 dotknout práv a povinností jen něktených
\4astníků .jednotek, vyžaduje se písemná dohoda těchto dotčcqÝch vlastníků a k nab}Ťi úlčinnosti
dohody se vyžaduje písemný souh]as vlastníkťljednotek s většinou hlasů, ------------

ČIánek Ix
Rozhodování mimo zisedáni shromážděni - per rollam

(l) Není-li svolané §hronáždění způsobilé se usnášet, může statutánrí orgán navlhnout v písemné
formě do jednoho měsice ode dne, kdy bylo zasedání shronáždění svoláno. aby, Vlastnioi jednotek
rozhodli o Záležitostech, kieťé byly uvedeny na pozvánce na shromáždfuí, kteló se ncsešlo, mimo
Zasedání slr]omťdění, a to písemnou formou (rozhodování per rollam), -

(2) Statutární orgán může rozhodnout, aby namisto na Zasedání shromážděni by1o rozhodováno
v písemné lormě mimo Zasedání (per ťollam) ve všech ostatních věcech tykajicích se SprálT domu a
pozenrku, j ej ichž rozhodování přísluši shromáždění. ---.--*-----
(3) Návrh na lozhodnuti vlastníků jednotek mimo zasedání shronáždění rnusí obsalovat: ----

a) návrh na usnesení. kteqi ]nusí obsahovat celé znění usnesení, o němž má být rozhodováno,
b) písennó podklady potřebné pro posouzeni navlhova]]ého u§nesení, nebo alespoň údaj o tonl.

kde jsou tl.to podklady zveřejněny a kde.ísou k nahlédnutí každérnu vlastníkovi jednotky,
c) stanovení ]hůty, ve ktelé má v lastn ik j ednotky doručit své písem.é v}aádření k navrhovaným

usnesením (souhlas, nesouhlas, Zdržel so hlasováni), Tato lhůta čiDi dvacet dní ode dne, kdy
byl návlů na roáodnutí mimo Zasedálí s]ťolŤláždění vlastiikůln jednotek odeslán, V případě
rozhodování o záležitosti, pro kterou se vyžaduje rozhodnutí íbmlou notářského zápisu, musí
být v návrhu na usnesení na tuto skutečnost upozorněno a lhůta pro lyiádřelri v tomto případě
čini li:cel dnu, ------

(,t) Pro rozhodnutí per rol]am se vyžaduje souhlas nadpoloviční větširry všech vlasmíků jednotek,
pokud by se však měnjla velikost podílů na společných částech domu nebo poněr výše přispěvku na
sptivL] domu a pozemku. jinak než r. důsledku změny podílu na společných částech, vyžaduje se
su_lrlaq l.ecll r lastnrků \ dome. -----
(5) K platnosti hlasováni se vyžaduje písemné v,vjádření \.]astníka j ednotky adresované stalutámínu
orgánu spo]ečenslví, s uv€dením dne, měsíce a roku, podepsané vlastni rukou na listině obsahující
plné Zlěni ná\,rhu rozhodnutí; v případě. že se pro rozho(lnuti ryžaduie forma notářského Zápisu, musí
být vyjádřeni vlastníka j ednotky k návrhu usneseni učiněno touto foImou, jinak se k němu nepřihliží,
V případě spoluvlastDiků jedĎotky nebo manželů majících jednotku ve společném jmění podepisuje
pisemné vyjádřeni (a tedy hJasuje) zmocněný společný zá§tupce, K písemnélnu l1aádření doš]ému po
nállo\elle lhů|e \e nepiih1.7i, ---------------
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(6) statutárni o€án oznámí vlastníkům jcdúotek v písemné forně výs]edek hlasování a ob§nh
přijatého usnesení (přijaqich usneseni) nejpozději do patnácti dnťl ode dne uplyn tí lhůty pro doručení
v},jádřcní k návrhu (návrhům) usnescní, -----

Člán€kx
výboř

(]) výbor spo]ečenst!i (dále jen ,,výbor") je kolektivním statutámín á výkonnjnl orgxnenl
spoleČenstvi, za svoji činnost odpovídá shromáŽděnÍ, ---- -----.,_--
(2) Výbor má tii členy, Každý člen qiboru májeden hlas,

_(3) 
Členové \iiboru jsou voleni a odvolávfui shronážclěním. Výbor volí ze svého středu předsedu,

kteý svolává a řídí jeho jednání; dále volí Ze svého středu místopředsedu výborLr, který zastupuje
předsedu v dobějeho nepřítomnosti. --'-..----
(4) Výbor ZastupLúe společenstyí a navenek za společenství jedná s\.jim předsedou, Vdobě
ne!řitomnosti předsedy jej Zastupt]je místopředseda úboru a v době nepřitomnosti předsedy i
míslopředsed},Zastupuje předsedu člen Výboru (v poiadí, kteťé urči s,":i,m usnesenim výbo; při v;lbě
předsed}, a místopředsedy, pokud .ie zvoleno více členú výborrr), Piserlné prálrrí .jecl nán í. ]delé činí
výbor Za spo]ečenství, podepisuje předseda nebo vjcho zastoupení místopředseda, spoiu s dalším
členem r,j,boru. Podepi§!úeJi předseda spoltt s rlístopřeclsedou, považuje se podpis nrísiopředsedy za
podpis dalšího člena\aiboru, --------,,-----------

(5) VýboI organizuje a řidi běžrou čimost společenslví a náleží mu veškerá působnost v řárrci
činnosti společen.fuí, vyjma záležitostí, které zákon nebo stano\Ť svěřují do působnosti shromáždění
nebo Záiežitostí. Lleré si shrorrráždění sr,ým usnesením rl-hradilo k rozhodovánl, --.. _-_-__-------

(6) výborje zpúsobilý u§nášet Se, jeli přítomna nadpolovični Většinajeho členů, K přijeti usnesení je
třcba souhlasu nadpoloviční většin} přitomných č]enů l"iboru, Požádá-li o to čleD vÝboru. musí bí,t do
r:ro:.tr r.lcIo| e tl\cdenjeho .le.oul]a\. piijarvm unle.enlnr. dIl\od) lonot. nc.ouIlh.u.;neboleho
odchvlný názor s odůVodněnim, -----_---
(7) V případě dosaženi rovnosti h]asů při rozhodován í výboru rozhoduje hlas předsedajíciho. -

(8) Výbol koná svó schůze podle potřeby, nejmóně však jedenkrát Za čtvrtleti, SchůZi ÝÝboru
organiZuje, sVo]ává a řídi předseda. vjeho nepřítomnosti místopředSeda. ---_--_--,,-------_-_-_-_,

(9) Rozhodování ťboru i nimo Zasedání v písemné formě rrebo s ryužitím technických prosďedků
(per rollam)je nrožné pouze v případě. že s tím souhlasí všichni členové výboru. V tomto souh]asu lze
l:rké U-aiL. \e klLr}cll 7;lezilos'e.h nelze rozhodo\al Inimo,/d.ťd;nlV\b.r".,___-__--_--___-__,_

(10)Výbor spoleóenství zejmála: ---*------_a) svoiává shromáždění, připrav{e podklady pro jelro jednfuí a řídí a olganizuje jednání
shronáždění, -.'

b) předkládá shromáždění k plojednání a schválení účetní závěrku, -
c) předkládá shromáždění zprávu o své činno§ti, o hospodaie|í společenství. návlh rozpočtu

pro příští období a dalši údaje nebo návrhy lýkající se hospodaiení společ§nstvi, --d) Zajištle vyhotovení Zápisu Ze shťomáždění vlastníkút do 30 dnů po jeho ukončení a
seznam{e vlastníky jednotek se zápisem ZpŮsobenr ulčeným vusneseni shromážděni;
plávo vlastníkajednotky , člena §polečenství obdržet na výzvLt zápis Ze shromáždění neni
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dotčeno v případě. že se podle usnesení shronážděni sezramují vlasmíci j edn otek,členové
společenslví se zápisemjiným způsobem než předáríIn zápisu, -----.--.'- ---e) oznanuje vlastníkům jednotek na základě usneseni §hromáždění Výši, datun sp]anlosti a
způsob úhrady přispěvků určených na správu donu a pozenku a vÝši záloh na s]užb},,

1) na ák]adě usnesení shromážděni u7avírá sm]ou\5, sjinými osobarni vrámci čirrnosti
spo]eČenstvÍ, ---.----.-

g) odpovídá za vedení účetDicfií, předkládá shronáždění kprojednárrí a schválení účctní
závěrku a odpovídá za podání daňového přialáni. pokud ]ná společenstvi povinnost jlr
podávat, -----.._,---

b,) vedc seznam členů a zajišťuje postup podle článku IV. těchto staiovi) zajištuje vyilětování záloh na služby a \,,.r'pořádání nedopiatkT nebo přep]atků, ----j) zajišťuje včasné p]nění závazků spo]ečenství vzl1jk]ých ze smluv a ičasné upiaúování
pohledávek a vymáhání dluhů a rrároků ze smluv s třetími osobami. ---k) piní povinnosti právnické osoby ve váahu k rejstřiku spo]ečen§tví a jiné povinnosti Z
pťávních předpisů, - -.-

l) uzavírá nebo mění s]nlouvll s osobou, která má Zajišťovat pro Společenství nékteré
činnosti sprá\5/ domu a pozemku, *------_

m) zajišťuje provoz technických zaříZení spojených s užívánin společných části a s užíváním
iednotek. -..'-----_-

n) ťozhoduje o nabylí. zcizeni nebo zatížení moviqich Věcí. v},jma případů kdy .jde o
\)||lčnoupů.nbnosl5hlo_á,,deni.---_,_--__----______-____-_-_-_

o) rozhoduje o opťavě nebo stavební úpravě společných částí <lomu, rryjna případťl, k(l}.ide o
výlučnou působnost sbronráždění; v případé náhlé havari.jní sitiace .riroaq" uZáy o
pJovedení nezbytné opravy a jdeJi o rozsah oprav spadající do výlučné působnosti
shromáždění. svolá následně shl onážděn i, .jell1už přec]loži zpráVu o nezúytně provedených
opra\,ách k odstranění havlárie, ---.-

p) .jnrénem Společenství 1nláhá plnění povilrrostí uložených vlástDikťlmjednotek. '.
(l]) odpovědnost člena výboru ža škodu, kterou Způsobil porušením povinnosti při výkonu své
funkce. se iídi ustanoVeními občanského Zákoniku, -----'--]-'--_--------_--_,, _,---__

Clánek xI
kontrolní lromise

(] ) Kontrolní koniseje kontrolním olgánem společenství a je oprávnělla; ---_-_---------,-,-

a) kontroiovat činnost společenství a projedná\,at slížnosti a podání vlastníků.icdnolek na činnost
spoleČen§tvínebojeho orgánŮ, -'-.,,_--_-_----,---

b) nahlížet s\"ým pověřeným členen clo účetnich a jiných dokladů společenst\,í a vyžado\.at od
statuámího orgánu potřebné iDformace. vysvětlení a písenné podklady pro svoji kontro]ni
čin.o§l

(2) Kontrolní konise odpovídá pouze shromáždční vlastníkťl, kterému podává zprávu o s\,é či lostj a
\,ýslcdcích provedených kontrol či revizí; je nezávislá na ostatních orgárecl společcnstvi. Svoji
činnost wkonává \, souladu se stanovami a právními přeclpisy; zjisti,ti ;edostatK,v-. t]pozorní na né
statutárni olgán a nejsou_li nedostatk), odstraněny. upozorni na ně ve své zprávě shrónráždění, '.,

(3) ČleDSt\, í v kontrolní komisi není s]učite]né s funkcí Ye stafutárním orgánu. -* _--------
(4) Konlrolní komise je volena a od\.olávána shromážděním. má tii členy a Ze svého středu volí
předsedu, kte|í, svolává a řídí jednání télo komise; může volit také míslopředsedu, který zastupuje
předsedu v dobějeho nepiítomnosti, --------
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(5) Kon!o1ni konlise ve své pťrsobnosti zejména| - ------------------------_
a) kontroluje, zda společenství ajeho orgány q.\,íje.jí činnost v souladu se stanovami a jinýrnj

prámími předpisy, ---
b) podává zprá\.u o výsledcic]r sVé kontrolní činnosti shromáždění. -_c) je oprávněna účastnit se prostřednictvim svého Zástupce iednáni a,lboru; za tim účelem je

opráměna požádat výbor o zasílání pozvánek na schůze výboru spolu s podklad},zasí]anými
členům výboru, -----d) navrhuje odstraněni zjištěných nedostatků a navrhuje opatřeni \,ě. lermnlů kjejich odstranění,

e) v}jadřuje se k řádné účetní závěrce společenství a ke zpťávě výboru předkládané na
shromáždění, -------.-

(6) Ustano,Lení článku X odst, 6 až 9 se pro kontroiní komisi použije obdobně, -:_------- -

článek xII
PraYidln pro správu domu i pozenrku a pro užívání společnÝch části

Pravidlá

(]). Spťáva 
_domu a pozemku Zahrnuje vše co nená]eží vlastníků.jednorky a co je v zájmu všech

spoluvlastniků nunlé nebo úče]né pro řádnou péčj o dům a pozemek jako lunkčni cclek, zachování
nebo z]epšení společných částí, správa domu zahrnuje i čiDnosti spojené s příprarrcu znlěn společných
částí domu, nástavbou, přísta\.bou, stavební úpravou, nebo zrněnou v užívání, jakož i se zřízením,
udržovánim nebo zlepšenín zařizení sIoužíci všem vlastníkim donru. správa se viahuje i na společné
části. kt§ró slouží 1ýlučně k užíváríjen nékterému z.3 spoluvlastnikťl, -_--_--___,---_--_----,_,----_

í2l sp-a\ ou dom l poJle od§lc\ ce t .e r.rzumi zejmina: --a) zajištbvárrí provozu dornu a pozemlu, *---
b) řádná a včasná údržba. opravy, stavebni úpraq ajiné Změny společných částí domu. iáko

např, rckonstrukce a modemizace a technické zlrodnoccní společných ěástí domu a pozenku
tčel'eodstr'anolanihardrijlllchsla\ů,---''-

c)

d)

e)
l)

s,)

zajištělri revizi a oprav společných částí technick]ích sítí, rozvodťr elektrické enelgie, vody a
odvoftl odpadllich vod, tepla a teplé užitkové vod],, včetně radiátorů, vzduchotechnlky, pllrru,
llitahů. společného telekonunikačniho Zařizeni, hřomosvodů a dalších technickÝclr zailZeni
podle\}ba\ťnl dolntl.,/ajinenlprolllld(],t:išlénlkomi,lů,--------_--_--_, _____-:----_-_

Zajištění revizí a oprav donovni kote]ny či ťměnikové (předávací) stanice vrczsahu a
Zpťtsobem odpovídajícím skutečnému vybavení domu, -_,__--_--_--___---_-
pojištění dornu. --
v},biníni předem určených piíspěvkťr od vlastníkú.jednotck na správlt domu a pozemku a
zajišt'ováni evidence platcb vlfftníků.jednotek na tvto náklady. _,---_-----__-_,_-,,-----_-_-
zajišťování vešker,é spráVní, administrativrti a operativně technické činnosti spojeng 5e
sprá\.ou Clomu a pozemkll, vedení příslušné teclrnickó a provozrí dokunenhc; domu a
zajišt'ování dalších činnoslí, kteťé vyplýr,ají pro spo]ečenství při §právč domu a pozemku
z.jiných právních předpisů, - --_---,
\edeni úccjnicr\| \ .oU'ádtl s plJ\nlmi plťnPi,Y. -...--- -----
Ziízeni účfu u banky a hospodaření s finančlrími prosťedky, -*----
vedení seznamu členŮ společenstvi. -*------
daIši činnosti uvedené v nařízení vIády č, 366/20l3 Sb,, kleré přicházejí v činnosti
spo]eČenství v Úvahu, -

h)
i)
j)
k)

(3) Vzájďnný vztah mezi vlastníky jed otek a společenstvín při spi.ávě domu a pozenrku a při
činnosti společenství a roáodováníjeho orgánťl se řidí zejnréna ustanoveními občanského zákoniku o
l \ |o\ eIn .poIu\ |d.ln i. rVl ,l Iemilo §ldno\ ]mi, ,
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(1) Při uplatňování oprávnění společenství a povinnosti vlastníků jednolek LlmožDit vstup do b4tl
z některého z důvodťt stanovenýclr zákonem a těm]to stanovami. postupuje společenst\,i tak, aby co
nejméně onezi]o vlastníka iednotky při ltživání b}lu a vlastn ík jednotky posttlpuje tak, aby mohl být
splněn účel, pro ktery je lyzván, aby umožnil přisfup do b)tu. *-----

(5) Společenství může na základě rozhodnuti sbJomážděni uzavřít s jinou osobou snlouvu o
Zajišlbváni Děkteqí,ch činiosti splá!).- donu a pozemku, Tíl11 není dotčena pťlsobnost a odpovědnost
společenství za zajišťovriní čimo§ti podle Zákona a těchto stanov. ani 1"jlučná působnost or8ánu
.oole:en.IVi podle Zákona a 1ecJlIo \ldno\, __-_-

B - Pravid]a Dro užíviiní sDplečnÝch části _ _---------------*--
(]) vlastnik jednotky je oprávněn --------- -

a) užíVat spoleóné části domu a pozemku spolu s ostatDimi vlastníky jednotek tak, aby ncbyla
dotčena práva ostatních vlastlríků jednotek vdomě a jednat tak, ab}, dodržoval svoje
povinnosti vlastnikajednotky podIe zákona a těchto stanov, ---_,_-------

b) užívat společné části pouze způsobem odpovidajícím povaze společných částí a jejich
obvyklému užíváni, dodÉovat přitom bezpečnost a oclrranu zdiaví osob a protipožární
bezpečností, -------

c) dodržovat obecné principy soužití v domě, uyesení shromáždění týkajíci se pravidel prc
uživání společných částí, včetně případného domovního řádu, .-.. ---

(2) Vlastník jednotk1 není oprávněn umisťoval ve společných částech jakékoliv předměry- (lla
společných clrodbách. na společných balkoDech či todžiích piístupných přímo ze společné chodby
nebo ze SpolečIlého schodiště). Pokud by tak učinil,.je oprávněno společinství po pierlohozí {zv!
takové předměty Ze společných částí odstranit a v] astnikovi .jednotky vyírčtovat nállad1, s tím spojené,

(3) Vlastnik jednotky je povinen zajistit, aby po společných částech volrrě nepobíhala žádná.jim
chovaná domácí Zvířata nebo domácí ZÝířata osob, kteťé bydlí nebojsou na návště\,ě v bylě vlastníka
jednotky, Pokud tato Zvířata znečistí společné části domu, je povinen na §vůj náklad Zajistit úklid
tohoto Znečištění, ---_
(4) Vlastník jednotky a osoby s ním v b),1ě pobývající se dále řidí ustanoveními Domovního řádu.
pokud je společenstvím Wdán usnesením shronráždění, kteqi určrrje další podrobnosti o pťavidlech
pro uživáni společných částí. zamykiní donu apod, ------'-------_--_-,

(.5) Záyady a poškození na společných částech a prostorách domu nebo závady a poškozcni na
jednotkách jiných vlastDíků. které způsobi vlastník jednotky sám nebo ti, kteři s nim jednotlQt užiYají.
]e po,rinen odsíanit na svó náklady, -.-. _--_-

(6) v případě, že vlastník iednotky pii užíváni společných částí porušuje obvyk]ý Způsob jejich
Llžíváni, nebo např. umístí ve společných částech některé předméty anebo.jinak užívá společné části
v rozporu s obv}k]i.n užívánín k němuž je oprávněn každý viastník jednotky. D,zve jej společenství
k odstranění zá\,adného j ednání a určí lhůtu k odstÉnění závadného stavu, Po bezvÝsĚjném uplynutí
tóto lhůĎ, bude společenství postupovat Způsobem sméiuiiclm k oclstraneni zaradneho staw, přičemž
!šechny účelně vynaložené náklady s tím Spo.jené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkovijed;otk},,

článek )
Pravidli pro §,orbu řozpoČtu spoleČenstvÍ,

pro přispěvl.T na spŤávu domu n Úhradu cen sluŽ€b
a pro způ§ob určeníjcjí úše placené jednotlivými vlastníky
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A, Pravidla pro tvorbu rozpqallllq!§]ienství -------.-- -------'-------'..
(],) Spo]ečenství sestavuje na každé účetní období, jimž se rozur'rí kalendářní rok. rozpočet,

(2) Základními zásadani pro tvorbu rozpočtu je DŤovnanost rozpočtu a použiti prostředků pouze na
účeI, na kteď byly určeny. tak, abyjejich čerpání bylo co Dejhospodánrější, ----------
(]) v rozpočtu se Stanoví výše předpokládaDýclr nákladů (kalkulace) souv;sojicích s vlastní činnosti
qi,kající se sprá\y domu a pozemku kťomě nákladů na oprary, ťrdržbu. rekonstrukce a modemizace, Při
stanovení ťše těchto nákladťt se vychází zejména ze skutečnosti jednotlivých druhů nák]adťl
v předchozich obdobích s přilrlédnutím k předpokládanému vývoji cen, ke smluvním ujednánim
s dodavateli a případně i ke Z11ěně v druzích nákladťl pro budoucí období, -_-__,-_,--,----,-_-_---

(4) Stanovi se předpok]ádaná potřeba lrěžných oprav a ťldržby na Zákla(lě zkušeností s plavidelně se
\,)skytujícími potiebami V minulých obdobích s přjhlédnutím k dalším potřebám v běfuém období,

(5) Stanoví se plán poďebných oprav většího rozsahu, případně rekonstrukci nebo nrodernjzaci a
Stavebnich úprav. Kroně toho sF vezme v úvahu i potřeba očekávaných oprav většího rozsahu
s ohledem na stáří domu, kteťé se mohou v blldoucnu v delším časovém lrorizol1tu předpokládat
, Jlsledl,u op. ieqen, ..časen]", _--_-_--_- -_--_-

(6) Rozpočet náklactů pod boden 3 a 4 se stanoví na 1oční období. ---
(]) Rozpočet nákladů uvedených pod bodem 5 se stalo\,í na delší než roční období a zněj se
s přihlédnutím k oelkovému objemu stanoví podíl najedeD rok, *---

(8) Spo]ečenslví může na k4.tí potřebných oprav a technického Zhodnocení společných části domu
uzavřít smlouVu o úvěru. výši a podmínky ílvóru schvaluje shromáždění. _-- -,_,------_-_-__-_----

B. Pravidla plalrři§Děvkv na splllwllomu a paz§4ku:----=_----------- _-

(1) Vlashici jednotek - členo\,é společenst!í jsou povinnj přispivat na nák]ady §pojené se spra\ou
domu a pozenrku podle ve]ikosti svých spo]u\,]astnicrych podíJů, pokud nedojde kjiné dohodě
\ldstniků, -------
(2) Příspěvek na správu domu a pozemku platí vlastn íc i j ednotek _ členové společenstvi fonnou zá]oh
na účet společeDství do 15, dne v kalendářnim měSíci. spolu s tím plati 1aké zálohy na služby spojenó
. uzrrlinim bwtr, -

(3) Piíspěvk}, určené na odměňováni osoby, která dům spravuje nebo členůjejích orgánů, na vedení
úče1nictvi a na podobné náklad_v vlasmí správni činnostise rozvrhnou na každoujednotku Steinč,

(4) Slouži-ti některá ze společlých částí jen některému vlashíku k \:ílučnému užíYání, Stano\,í se
výše příspěvku se zřetelem k povaze, rcZměrům a umístěni a rozsahu povinnosti Y]astn íka .iednotky
spravovat tuto Část na svťÚ náklad.

(5) NelTčeryaný zůstatek zálohově posk}lnufich příspěvkťl na správu domu a pozcnkll se
sjednotli\aini vlastníky nevypořádává a převádí se do následuiícílro kalendáfilího roku, -.---
(6) Podle zásad uvedoných pod bod} ] až 3 písn. B se z předpokládarrých nákladťr stanovených

postupem podle jednotli!ýclr bodů písm, A stanoví podíí na předpokládaných ročních nákladech a
mě§iční podíl nakaždélro vIastníkaj§dnotlq,-člena společens§-i, ----
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(7) Při převodu vlastnického práva kjednotce nevzniká společenslví povinnost piíspěvky na spíávll
domu a pozemku ke dni účinnosti převodu qrpořádat, _-----_,,-----_--__

(8) Př€vádi,li vlaýnik vlastnické právo kjednotce do]oží nabyvate]i potvrzení společenstvíjaké dlulry
sou!,isejicí se spIávou domu pozemku přejdou na nabyvatele, případně_ že takové dluhy Dejsou,
Za dluhy, l<teré na nab}.vatele přešly rlLčí převodce spo]ečenstvi,----*-

C. Rozúčto\,fui nákladů na s]užhv .-__-_--_--

(] ) Službani jsou zejména: ---*------,
a) dodávka vody a odr,ádění odpadních Vod, .-
b,) dodávka tepla a teplé vody, --*------c) odvoz komunálního odpadu, ---'-'._--d) provoz vitahu, ---e) o§\ělIe )i \poJcini.h pro.tor \ donré. -..---
t) správa domu, ----g) provoz dolnu a poZelnků, --.--,--_---------,
h) úklid společných proStor dofiu, -------------
i) odměny volených orgálů, ---_------
.j) režie domu a pozemků, --_------------------,-,
k) další služby sjednané mezi společenstvím a vlastnikyjednotck, ---

(2) o rozsabu posk],tovaných služeb rozhoduje shromáždění, *---- ,

(3) V]astníci jednotek platí měsíčlrí zálohy najednotlivé sIužby; přímo na účet společenství domu do
15_ dne v měsíci spolu s pří§pěvlq, (zálohanri) na správu donru a pozernku, Výši měsíčních zá]oh na
jednotiivé služby rrrčí statutámí orgánjako rněsiční podil dle skutečnýclr náklaáů na ietinot]jr,é službv
za,rrp'rlrule zuctoroci obdobj , piihlédllullln kpredpokládallm cellár oé7ného r"lu. nu r,.., ..
Záloh},platí, Statutání orgán má právo Zněnit v prťlbéhu Zúlčtovacílro obctobí 1íši zálohy na
jednotiivé službv, a to zejména v míie odpovidajicí Zněně ceny služby či zmčně počtu osob
rozhodIrýclr pro rozúčtování. Vlastník má právo požadovat úpravu aiše záloh ze stejného álrvodu.jako
V předchozí větě, ----
í4)N;klJJ} na,lUib} .e ro./učluji na.ledoVne: ----------

a) náklady uvedené vodst, 1 písm. a) se ťozúčtují podle poněru naměřenírh hodnot na
podruhých vodoměrech; neni-]i provedena instalace podružrých vodoměd ve všech
jednotkách,lozhoduje o roaičtování tčchto nákladů shromáždění. --.'b) náklady uvedené vodst, l písm, b) se rozúčtují podle plávního předpisu, kte.ým se stanoví
pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro q,tápění a nákladů na posk)lovárí
tep]é užitkové vody nezi konečné spotřebitele (nyn í v.vhl. ó. 3 7212 00 ] sb, ), _ ---- --c) náklady uvedené v odst. 1 písm, c) se lozúčtují podle počtu osob rozhodných pro roáčtování.
nestanovili plávní předpisy a V],hláškyjinak. -

d) nák]ady uvedené v odst, 1 písm, d) se roáčtují podle počtu osob rozhodných pro lozúčtování.nestanovi_liprávnípředpisyavyhlášk},jinak,- __--_-----,---_-_,-_,
e) náklady uvedené v odst, 1 písm, e) se rozúčtuií podle ve]ikosti spoluv]astnickélro podí]u.

nestanovili právní předpisy a r,l,hláškyjinak. _

1) náklady uvedené v odst. 1 písm, 1) se rozúčtují na jednotku. nestanoví-li právní předpisy a
v},hlášk], j iDak,,-_-,----

g) náklady uvedené v odst. l písm- g.) se rozúčtují podte velikosli spoluvlastnickébo podílu,
nestanoví,li právní předpisy a vyhlášl§/jinak. -

lr) nák]9dy uvedené v odst, l písm, h) se rozútčtttjí na jednotku, nestanoví-li právní přcdpis} a
l_"vltlášky iinak, ---.--
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i) náklady uvedené v odst, l pism, i) se roáčtují na jedllotku, nestanoví,li právní předpisy a
r; lrlasl1 jinal. ------j) nák]ady uvedené v odst, 1 písn, j) se ťoáčtují na jednotku. nestanoví,ii plávni předpisy a
\) hláilq j inak.

k) náklady uvedené v odst, l písn, k) se rozúčtují na základě usnesení shromážděni, ..-..-_

í5) Ocobotl ío7llodnou pro lo,/ú.1o\alll.e ro,/ulni: ---_--_
a)vlastník jednotky, nepřenecha1-Ii jednotku do !Lžívání. a osoby, u kteqich ]ze mít za to. že s ním
1rudou žít vjednotce v souhínu po dobu delší než dva měsice v průběhu zúčtovacího obdobi,
b)nájence b}tu a osoby_ u kieťých lze mít za to, že s ním budou žít Vjednotce v souhrnu po dobu de]ší
než dva něsíce v průběhu zúčtovacího obdobi,

(6) Vlastník jednotky (společný zástupce V případě jednotky ve spoluvlastnictví nebo ve společném
jmění manželťr.'e povinen bez zb}tečného odkladu písenně oznámit anrfuy v počtu osob rozhodných
p-o ro/účlo\ aní. \ i,,, cIanek lV, od.t, o, _

(7) vyúčtování Záloh na ílhťadu za služby se provádíjedenkát za Zúčtovací období. a to nejpozději do
čq ř mě. i. ů po ckollcťni .,úcIo\ ac lLo obdobi,

(8) Vzájemné finanční \.Tpořádání přeplatků a nedoplatků se pťovede nejpozději do sedni měsíců po
lkonč. n, 7účro\ Jciho obdobr, ----_
(9) Vlastník jednotky může připadné námitky ke způsobu a obsahu Drúčtování služeb předložit

ncprod]eně po doručení ryílčto\,ání, nejpozdéji však do tiiceti dnů ode dne doručení. ------
(l0) společenstvíje povinno na základě písemné žádosti vlastnikajednotky nejpozději do pěti měsíců
po skoDčeni zúčtovaciho období doložit vlastníku ceny jednotlivých s]užeb, způ§ob stanovení \]iše
záloh na §to služby, žpůsob řozúčtování u\.edených cen služeb. provedení r)tlčtovfuí služeb a
umožnit vlastníku poiíZení kopii podkladů podle těchto stanov, -----

(11) o způsobu rozúčtováni s]užeb rozhodne slrromáždění tříčtvňinovou většinou hlasťl vlastníl$
jednotek; nedojde,li k rozhodnutí společenství, rozúčtují se náklady na služby podIe zákona č, 67120l]
sb, _.____-_-__-__-_-_--_---

D, \y'Jielek á hospodaicni .polecenn! í ------
(]) společeDství hospodaří S finančními píostředky posk)tovanýni vlastníky jednotek na úhradu
příspěvků na Splátu donu a požemku. dále s finančnimi pťostiedky posk}tovanými v]astníky na
úhradu služeb spojených s uživálín jednotek a dalšími finančními prostředky získan;mi v rlmci
cinrr..ti .nnIe;en:rt,

(2) Věci práva a jiné majetkové hodnoty, které labude spoiečenství, může užívat jen k ílčelťlm
u\,edeným v ustanovení NoZ o bylovém spoluvlastnictví a těchto stanovách, - :_'.*__-------

(3) Vlastníci jednotek v poněm odpovídajícím jejich podilůn na spo]ečnÝch částech ručí za dtuhy
.polečcn§r!., ___----_--_-

(4) v případě plodlení s peněžitým p]něním zálohov]ich plateb lla služby spojenó s bydlenim, které
přesahuje 5 diů ode dne jeho splatnosti je povinen vlastník zaplatit poplalek z prodlení, který čiDí za
každý den ]ym z dIužné čáStkT, neiméně Však l0 Kč za každý izapočali měsic, ----------.---
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(5) V případě prod]ení s peněžitý]n plněnín příspčvku na sprá\u domu a pozemku, které přesahuje 5

dnů ode dne jeho splatnosti je poviDen ,ý]astnik zaplatil úrok z prodlení ve ťši stanolené n3řizenún
\ ldd) rlr) ni č, l5 l .20l] §b,, § 2'), -----------

Článek xlv
Zrušení §polečeNtví nebo bytového spoluvla§tnictví

(] ) Společensh,í Se zrušuje dneln zániku vlastnického práva ke všen jednotkám v donlě, -----
(2) Rozhodlrutím vlastníkťl jednotek ]ze spo]ečenství zrušit, pokud početjednotek klesl na méně než
pět, V takovém připadě vlastníci jednotck přijmou pravidla pro splávu domu a pozentku a pro
p, rsper k1 rra ni, _..-_-

(3) Při zrušení společens§i se neprovádi likvidace, Práva a povinnosti společenství, a to včetné
nelypoiádaných Závazků společenství, přecházejí dnem jeho Záliku na vlastníky jednotek v polně r

velikosti spoluvlastnických podílů každého vlashíkajednotkf na společných částech, ----.--
(4) Vlastnici jednotek se nohou dolrodnout o přeměně b),tového vlastnjctli v podílové
spo]uvlastnictví nemovité věci, B}tové v]astnictví se Změni v podí]ové spoluvlastnich,Í zápisem do
leřejného seznanu (katastru nemovitostí), Potom je velikost spoluvlastnických podílů každého
spoluvlashíka rovna velikosti podílu.jakou měl vlashíkjednotky na společnýcb částech, ----
(5) Má li ko \.šem iednotkám v domě vlastnické právo jediný vlastník a pťohlásí-li v písemné formě,

že měni Vlashické právo kjednotkán na vlastnickó právo k nemovité věci, bytové v]asfuicwi Zanikne
,/iI'isem do kaLaslrtl nLmo\ ilo.li, ----------
(6) JeJi jednotka zatížena, vyžaduje s§ k p]atnosti rlohocly nebo prohlášení o zrušení bytového
spoluv]astnicNi Souhlas osoby oprávněné Z věcného břemene v písemnó formč, ---------

článekxv
Zánik společen§tví

společenství zaniká výmazem z rejStříku společenství vlashiků, ------

čhnek xvl
závěrečná ustanoveni

(]) Změní-li se prohlášení \,]astníka. vyhotoví statutářni orgán společenství bez zbýečného odkladu
jeho úplné znění a Založíjej do sbir§ listin ve veřejném ťejstříku a do katastru nenovitostí. To plati i

v připadě,jsou-ti náležitosti prohlášení uvedeny ve smlouvě o výstavbě, --,-------------------------

(2) Nevyp]ývá-Ii ze Zákoia, nebo Ztéchto stanov něco jiného použijí se přiměřeně uslanovení o
spolku (§ ] 221 NoZ), kromě ustanoYení o shromážděni delegátů, dí]čích členshých schůzi a náhradrri
členské schůzi (spolek upmvuje NoZ v § 2l0-302), -'---.--.'

(3) T}1o stanory v,vcházejí z ustanovení zákona č, 89/2012 Sb., a souvisejících předpisů Zejméni
naříZeni vlády č, 351/2013 sb, a plováděcího nařízenívlády č, 366/2013 sb, ----,-,-- ,,,-,--------
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(4) T}to, Stanovy j sou uloženv ve sbírce listin rejstřiku společenstlí vlast]líků jednotek u Kraj§kého
soudu V Ustí nad Labem, pobočka v Liberci ajsou k dispozici u Statutáníhó orgáDu společenství_

(5) T}.to stano\- by]y schvá]eny shromážděnim dne 24.4.20l4 a nablir ají účinnosti dnem
u.]eduj'ctm, ----

;-**;fi ;;;,,;, J,*, ;;;;,;il"'i;;;;;;;; ;;;;;Á; --
vedeného Krajskýtn soudem v Ústí nad Labem, oddílu S, vložky 414 a předseda výboru
Ing, JosefCejnar prohlásil, že zápisy v něm odpovídaji skutečnému stavu ve společenstvi. ---

81l1 rripredJožen5
- stanovy spo]ečeDstvi ve Znění Ze dne l6.5.2005 --------------

- Změn_v stanov č. I ze dle 12.12.200'7 a č.2 ze d]l.e 2,5.10.2012

o kterých piedseda výboru Ing, Josef Cejnal prohlásil, že nedošlo k j ej ich dalším Zménanl, --
- po.,vania na sťhů.,i §lr-omaždčnl. -------
- rjr rh rlor cho ., nénj stJno!. -------_----------

- protinir rll1 ť. l až j. --------
- 1ed,taci iád slrr._rmazdérr. -------------
- li5li]a piilol]]n}ch. -
- piipomílrl{ k návrhu stanov vypracované Ing, Vondroušovou, --

Na.jednání schůze společenství bylo podle údajů mandátové komise 66,93 % vlastníků, **

Způsob svolávání schůze sbfomťděni, schopnost usnášení, působnost k lozhodnutí
o Změně stanov a počet hlasů potřebných k piijetí rozhodnuti v,vcháZí Z člántů 4 a 5 stanov
a z příslušných ustanovení Zákona o vlastnictví bltů, -------
Rozhodný počet lrlasů k přijeti rozhodnutí o Zněně stanov.ie podle těchto ustanovení 75 o/o

hlasú vlastníků piitomných na schťrzi sl'ron'áždění. ----------

Pied hlasoviiĎím o DáWzích na Změnu stanov učinil zvolený předse(lající schťlze Ing. Joseí
Cejnar, nar,. 1 5,6.1948. bytem Liberec XV, Sosnová 477124, jehož totožnost j sem ověřila
., plJlneho úiedniho pruka./u. tolo píobláieni: _-------------------__

Prohla,íuji že schůze shromáždění ,,Společenstyí Sosnovó -l66-177" ,ie schopna usnóšení
a :pu:úhilj l,iiiinol rozhodnuI;. _-------__

Proti prohlášení předsedajícího valné hlo1nady nebyly vzneseny žádné protesty,
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Piedhlasovár,iímupozomilpiedsedajícílng'Vondroušovou.žejejipřipomínkyknár'rhu
změrrstanovnemajílbrmllnávlhuusneseníažeonichtakjakbylypředloženynelze
hlasovat. hg, Vondroušová uvedla, že na tom, aby se o jejich připomínkách hlasovalo,

neln,á,

Dále bylo konstatováno, že se nebude hlasovat o protinár,rhu č, 5, rreboť odporuje zákonu,

Nejprve bylo hlasováno o schválcní jednotliťch pTolinávrhů k nalTženým změnánr stanov,

n|ii Irlu.ouano t u."unými hlasovacími lístky poclle velikosti podílťl na společíých částech

dornu a výsledky hlasovár' í byly zpracovávány elektrolúcky, Po skončení hlasor lini

předsedaj icí výsledek veřejně vyhlásil,

Pťo přijetí protinávrhu č. 1 hlasovalo 88,07 % piitomných vlastríků a bylo konstatováno,

že tento protinávrh byl schváIeD a bude 7ařazen do stano\,, --------

Pro přiietí protinávrlru č. 2 hlasovalo 53.94 % přítonrných vlastríků a bylo konstatováno,

že tellto pťotinávlů nebyl schválen a nebrrde zaiMen do stanov, -

PIo přúeti plotinávrhu č. 3 hlasovalo 83,64 % přítomných viastníků a bylo kons]nlováno,

že tento plotinávrh byl schválen a bude zařazen do stanov, -_-----__

Pro při.jetí protinávrhu č, 4 hlasovalo 8i,76 % přítomných vlastníků a bylo konstatováno,

že tento pTotinávlh byl Scl]váien a bude 7ářazen do stanov, --------

Po té bylo hlasováno o schválení celého nového znění stanov, Před hlasovárrínr b1,1

zkontrolován potet piítomných vlastníků a bylo konstatováno, že je piítomno 66,15 %

vlastníků. --------
Blio iiurouano t ur"unými hlasovacín,}i lístky podle velikosti podilů na spoleěných částech

domu a výsledky hlasovaní byl_Ý zpraco\,ávány elektronicky, Po skončení hlasování

piedsedající výsledek veřejně vyhlásil- ---

ProSchválenínovéhoZněnístánovhlasovalo87.82%přítomnýchvlastníkůabylo
konstatováno. že návrh nového znění stanov by1 schválen, ------

Na základě mnou provealených a v tomto notářském zápisu popsaných zjištění : -----"--

O s v ě d č u j i, že byla učiněna veškerá právní jednaní a splněny všechny formality, ke

kte{,m je společenství a jeho orgány povinny před přijetím lozhodnutí, a že §to byly učinčn,v

v sotrladrr s platnými plávními piedpisy a stanovami spoleěenství
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O s v ě d č u j i, že rozhodnutí schůze shromážclění ,,Společenství Sosnol,á ,166-477 uvedené

v části I. tohoto notiiřské zápisu bylo přijato dne 24,4,2014 (dvacátého čtvňého dubna dva

tisíce čtrnáct) v Kultumím a společenském cennu v Liberci (PKo) počtem 87.82 %

(osmdesát sedm celých, osmdesát dvě setiny procenta) přítomných vlastníků a že obsah

tohoto lozhodnutí a způsob jeho přijetí j sou v so! adu se stanovami společenství a právníni

piťJpi't, --------

o tom byl tento notářský Zápis sepsán a po přečtení předsedajícím schůze shromáždění

schvá]er, , ----------

Ing, JosefCejnar v.r.

L.S.
.ruDr. Václa!a ŠVarcolá notářka v Liberci

JUDr.Václava Švarcová v.r,

notáika v Liberci

Potvžuji, že tento stejnopis vylrotov,ený dne 24.4.2014 se doslovně shoduje s notářským

Zápisem sepsaným JUDr, Václavou Švarcovou. notáikou v Libelcljod č. NZ 15]]/2014,

JI]Dr, va Švarco


