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rekonstrukce společných částí,a to do 4 měsícůpo skončeníkalendářního roku:
nevyČerpaný zůstatek dlouhodobé zálohy se nevypořádává a převádí se do dalšího
roku.
4)

5)

Pokud není pro daný kalendářní rok společenstvim vlasiníkůrozhodnuto jinak, plati
a pozemku platná v obdobi předcházejícího
kalendářního roku.

výše příspěvku na správu domu

Společensiví vlastníků zajišťuje tyto s|užby: dodávku tepla a teplé vody, dodávku
a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor
jímek,
v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čišténí
umožněnípřijmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištěníkomínůa odvoz
komunálního odpadu a dalšíslužby, o jejichž poskytování rozhodne shromáždění

vody

vlastníků.

6)

Na náklady na služby jsou členovéspolečenstvípovinni platit měsíčnězálohy splatné

společně s příspěvkem na správu domu a pozemku vždy k 20. dni příslušného
kalendářního měsíce. Zálohy §e stanovuji na základě skutečných nákladů
předcházejicího zúčtovacíhoobdobí, kteným je kalendářní rok, s přihlédnutím
k předpokládané výši nákladů pro daný kalendářní rok,

7)

Náklady na služby se na vlastníky jednotek rozúčtujítakto.
dodávka vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na
podružných vodoměrech,
b) provoz a čištěnikomínůpodle počtu využívanýchvytistěnído komínů,
umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu podte počtu kabelových
zásuvek,
d) provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úktid společných prostor v
domě, odvoz odpadních vod a čištěníjímgk, odvoz komunálního odpadu,
popřípadě dalšíslužby sjednané mezi poskytovatelem služeb a přÍjemcem
služeb, podle podlahových ploch jednotek stanovených podle čl. 8 odst, 1 písm.

a)

c)

e}

b},

dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody podle právního předpisu,
kter,ým se stanoví pravidla pro rozúčtovánínákladů na tepelnou energii pro
vytápění
nákladů na poskytování teplé užitkovévody mezi koneěné
spotřebitele, nedojde-li k ujednání všech vlastníkůjednotek o jiném postupu,
nerozhodne-li u nákladů uvedených v písm. a} až d) shromáždění vlastníkújinak.

a

S) Vyúčtovánízáloh na služby je společenstvívlastníkůpovinno

provést nejpozději do 4

měsícůod skončenízúčtovaciho období. Vyúčtováníse dorr.lčíělenům spoleČenstvi
na oznámenou doručovací adresu a zároveň se uveřejní inforrnace o provedeném
vyúčtovánína vývěsce v domě. Od doručenívyúčtováníběžíčlenŮm spoleČenství
lhůta 30 kalendářnich dnů na uplatnění námitek ke způsobu a obsahtt vyúČtovánÍ.Po
uplynutí této reklamačníthůty již reklamovat vyúčiovánínelze. Vyřízení uplatněných
námitek musí být uskutečněno do 30 dnů od doručenínámitky, Přeplatky a
nedoplatky z vyúčtováníjsou splatné nejpozději ve lhůtě 4 měsicŮ ode dne doruČení
vyúčtováníčlenovi společenství.

9)

Stanoví-li zvláštni zákon pro dluhy z titulu úhrad za služby poplatek z prodlenÍ, je Člen
společenství, kter,ý dtužíplatbu příspěvku na správu domu a pozemku, povinen
zaplatit úrok z prodlení ve rrýši odpovídajícítomutopoplatku z prodlení.

