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b)

tvorba z pravidelných i mimořádných příspěvkú členu společenství na správu
domu a pozemku,
- ČerPánína jmenovitě uvedené opravy. modernizace a rekonstrukce
spoleóných částídomu.
- zůstatek k 31.12.,
náklady nehrazené z dlouhodobé zálohy podle písm, a). zejména:
- údržba,opravy, revize a prohlídky společných částí.
pojištění domu a pozemku,

odměny členůorgánů společenstvívčetně povinného pojistného na
veřejnoprávní pojištěn í,
odměna osoby zajišťujícíněkteré činnosti správy domu a pozemku a vedení
účetnictvíspolečenství.
chod kanceláře společenstvi. včetně jejího vybavení a kancelářských potřeb,
rozúětování a vyúčtovánínákladů na služby, věetné provedeni odečtů
z měřtdel spotřeby vody a zařízení sloužícíchk rozúčtováninákladů na teplo a
dalších energií,
bankovní poplatky,
člensképříspěvky zájmovému sdnuženíspolečenstvívlastniků jednotek
a výnosy, zejména:
příspěvky členůspolečenstvína správu domu a pozemku vyjma části
příspěvků určených do dlouhodobé zálohy podle písm. a},
úroky z vkladů na bankovních účtechspolečenstvía jiné finančnívýnosy.

-

fi.e

příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady nákladů
na služby

Pro

ÚČelY Íinancování nákladů na správu domu a pozemku ptatí členovépříspěvky
formou měsíčníchzáloh. a to
a) stejnou Částkou za jednotku - na náklady vlastní správní činnosti společenství
(§ 1 180 odst, 2 občanskéhozákoníku),
b) ve výŠiodpovídajícípodílu padlahové plochy jednotky na celkové podlahové
qlo§e vŠechjednotek v domě - na ostatní náklady; plocha společnéčásti sloužící
k výluČnémuuŽíváníjenněkterému vlastníkůjedáotky se započítátakto:
balkon 30 % plochy,
lodžie 50 % plochy,
terasa 10 % plochy,
nedohodnou-li se vŠichnivlastníci na jiném podílu na úhradě náktadů na správu domu
a pozemku.

-
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Za ÚČelem financovánÍ oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částíse
z.celkového příspěvku na správu domu a pozemku vytváři účeiněoddělený
dlouhodobý finančnízd@ - dlouhodobá záloha. Pravidla
§ro jeho tvorbu a použiií
schvaluje shromáŽdění vlastniků, Výši měsíčníhopříspěvku db dlouhodobé zálohy
stanoví statutární orgán na základě plánu cprav, modemizací a rekonstrukcí,
O mimořádném příspěvku mimo pravidelné měsíčníplatby můžerozhodnout
shromáždění vlastníků,a to nejméně 75 % většinotr hlasů přítomných členů.

3)

a pozemku, vyjma dlouhodebé zálohy, se
s kaŽdým Členem vyúčtujenejpozději do 4 měsícu po i-Xoneení kalendářního roku a
razdíl z vYÚČtování se_ vypořádá nejpozději do 4 měsícůod doručenívyúčtování.
nerozhodne-li shromáŽdění vlastníkůjinak. Díouhodobá zátoha se s každým členem
vYÚČtuje v minimálním členěnína náklady na opravy a na rnýdaje na mod'ernizace a
zálchový příspěvek na správu domu

