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pozemku je výlučně spoleóenství vlastníku,
o zajiŠt'ování
Společenstvívlastníkůje oprávněno uzavřít se třetí osobou smlouvu

1) osobou odpovědnou za správu domu a

některýchÓinnostisprávydomuapozemkupřidodrŽenínodlíne!:.t"i":::i:l^?:
a Llsnesen{ml
tento postup obecnó záiaznými právními předpisy, těmito stanovami

-\,,

shromáždění.

'
__ _^-al^;í,,l^^+ňíll,, jednotky
iarlnnlkrr ra nn
co Je v zajmu
, 2) J správa domu a pozemku zahrnule vše. co nenáleží vlastníku
jako funkční
-,-'spoluvlastníku nutné nebo účelň"pro řádnou.peči_o dům a pozenrek
spojené
celek a zachování nebo ztepSení společných částí,1akož i činnosti
rekonstrukcí,
modernizaci,
do,u
s přípravou a prováděním změn společných óártí
v užívání,1akoži se zřízením,
nástavbou, přístavbou, stavebni úplavou Áebo změnou
pozemku sloužícíchvšem
udržovánímnáúo zrepsením zařizení v domě nebo na
části, které sloužívýlučně
spoluvlastníkum domu. Správa seiztahuje i na společné
k užíváníjen některému spoluvlastníku,

osobami, Nabývat

jednotek i s třetími
3) společenstvívlastníkůprávně j".dlá s vlastníky
pio
úóely správy domu_..1 pozemku,
š ním ň,,e,z" pour"
majetek u
"r[uJutxt"rým společenstvízajistí dluh jiné osoby, se nepřihlíží,
K právnímu l"JnJňi

jednotky, zastupuje je společenství
4) vzniknou_li členůmspolečenstvípráva z vad
vlastníkůpři uplatňování těchto práv,

který zajišťuje činnosti správy, nejsou_li
statutární orgán,
"neb_o
nebo rozhodnutím
-sňiomažoěni.těmito stanovami
obecně závazným právním preopisem
jinému orgánu
nebo
společenství
orgánu společenství vyhrazeny
společenství.
nemovitých a movitých věcí
statutární orgán je oprávněn _rozhodnout o nabytí
Ý ostatních případech je oprávněn
v souladu se schváleným rozpočň ,poiue"n.tví,

5) za společenství jedná jeho

6)

:"*1$l"fou,ty"n věcí, .,elic.|rž pořizovací cena v souhrnu za kalendářní

_

rok

nepřesáhne částku 5 000,- Kč,
jejichž zustatková cena. jde_li. o dlouhodobý
o zcizení nebo zatiženímovitýchvěci,
nebo cena obvyklá, jde_li o jiný
hmotný nebo dlouhodobý neňmotny n..'"1"tut,,
nepřesáhne částku 5 000,_ Kč,
movitý majetek, v souhrnu ,, xri"nJárni rór

o opravě, modernizaci nebo rekonstrukci
7) statutární orgán je oprávněn rozhodnout
plánem oprav, modernizací a rekonstrukcí
společných částív souladu ." ."r,uál"ným
v ostatních případech je oprávněn
spotečných óásti a rozpoĎte* .ňoi"É"nitui.
nebo rekonstrukci' nepřesáhnou-li
rozhodnout o nákladech na opruuů. modernizaci
Kč; tento limit neplatí, ,p"|1d_19.,"_j
náklady v lednotlivém případě eJ.ixu 10 000,_
o opravu. ]ejížnutnost plyne z revlzn|
opravu prouJáonou v souvislosti s havárií nebo
zprávy.

v očekávanésouhrnné částce do
Při zadání opravy, modernizace nebo rekonstrukce
o*lov1 jednoho potencionálniho dodavatele
50 000,_ xe je opravnJn statutární orga;
je povinen oslovit nejméně tři
přimo, bez výběrouého říruni: v ostatni;ň ř,,p"6*ch
potencionální dodavatele,

