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vYŽadována, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo
nemění společné části domu.

4) Činnostmi správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumi zejména
a) zajiŠťování veŠkeré správní, administrativní a operativně technické činnosti,

vČetně vedení přislušné technické a provozní dokumentace domu, uchováváni
dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podte jiných
právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu
odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů;

b) stanovení a vybiránT předem určených finančních prostředků od ólenu
společenství jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a na ůhradu
nákladŮ na plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen ,,služby"), jejich
evidence, vyúčtováni a vypořádání se členy společenství;

c) vedení účetnictví, zpracování a předloženídaňových přiznání, řádné hospodaření
s rnajetkem a příjmy společenství, s finančními prostředky placenými členy
společenství, vedení evidence nákladů vztahujícich se k nemovité věci a
k činnosti společenství vlastníků, a provádění dalších souvisejících
ekonomických, provozních a administrativních činností:
vedení seznamu členů společenství,
uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým členům společenství,
které jim ukládajíjiné právni předpisy nebo vyplývají z těchto stanov a z usnesení
shromáždění vlastníků jednotek;
výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek;
činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která
slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, vóetně sjednávání a
uzaviráni s tím souvisejicích smluv;
činnosti spojené s nájmem společných částí, které jsou ve spoluvlastnictví všech
vlastníků jednotek v domě, včetně vybírání nájemného a úhrad za služby, vedení
jejich evidence, vymáhání, vyúčtování a vypořádání těchto plateb se členy
společenství.

5) Společenství vlastníků je oprávněno sjednávat smlouvy, kontrolovat jejich plnění a
uplatňovat nároky z porušení smluvních povinností druhé §mluvní strany, zejména
smluv týkajícíse
a) zajištění něktených činností správy domu a pozemku třetí osobou (správcern) za

podmínek stanovených zákonem nebo shromážděnim vlastníků;
b) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek (nejde-lio služby, jejichž

dodávky si členové společenství zajišťují od dodavatele přímo);
c) pojištěnídomu;
d) nájmu společných částídomu;
e) nájmu bytů nebo nebytových pro§tor, Keré jsou vlastnicfuím společenství

vlastníků.
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