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ai

jde-li o usnesení v záleŽitosti. o které tento orgán nemá působnost
rozhodnout, se
hledí, jako by nebylo přijato.
10) Funkčníobdobí volených orgánů nebo členůvolených orgánů je pětileté.

11)Členovévolených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat
náhradní členy do nejbližšíhozasedání shromážděni.

12)

O PrŮběhu jednání orgánu pořídí ten, kdo jednání orgánu svolal, zápis, který musí

obs,ahovat nejmélě údaje o místě, datu a programu jeJ'nání orgánu, piu"ia u§ne§ení,
'eten*

výsledkY hlasování a nárnitky členů.Příloňou zápisu ;e slznam
orgánu
s uvedením, kd,o._ze ČlenŮ nebyl přítomen, pozvánka nalednání a dalši podkiady,
které bYlY PředloŽeny k projednávaným záležitostem, V zápisu se jmenovitě uvedou
Členovévoleného orgánu, kteří hlasovali protijednotlivým u"ne""ní* nebo se zdrželi
hlasovánÍ; u neuvedených členůse má za t0, že hlaŠovalipro pfijetí usnesení. Na
Žádost Člena orgánu, ktený hlasoval proti přijatému usnesení, se v iápise uvede také
dŮvod jeho nesou!t_":". Zápis podepisuje tón, kdo jednání voleného orgánu svolal
a
alesPoň jeden dalŠÍČlen orgánu. Zápisy včetně píiemných podkladů k-jednáníjsou
uchovávánY u Předsedy výboru společenství-Každý členorgánu má právo na vydání
kopie zápisu.

13) KaŽdý volený o.rgán rozhoduje většinou hlasú všech srných členů.Zasedání voleného

orgánu se svolá
_vhodným zpŮsobem ve lhůtě nejméně sedm dní před jeho konáním.
Z pozvánky musí být paťnémísto, čas a pořad jednání.

14}

Kdo zasedání svolal, mŮže je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo
svoláno.

(ýOsgna

-

16}

Pověřená vedením zasedání voleného orgánu vede zasedání tak, jak byljeho
na
Pořad
Pozvánce ohlášen, ledaže se volený or§an u§nese na jiném poiáou ie-oáani.
ZáleŽitost, která nebyla zařazena na pořad iáOnáni pfi jeho ohlášení,'lze rozhodnout
jen za účastia se souhlasem všech členůvoteného orgánu.

Hlasování ve voleném orgánu společenstvíje veřejné.

čt. to
shromáždění

1) NejvYŠŠÍmorgánem společenství je shromáždění, které tvoří všichni členové
společenství.

2} Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát

do roka. ShromáŽdění svolává statutární orgán i z poónětu vlastníkŮ jednotek, kteří
mají více neŽ Čtvrtinu vŠechhlasů. nejméně však dvou z nich, neučiní-lito, jsou
oPrávněni svolat tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství
vlastníku sami ShromáŽdění je svoláváno ve lhutě nejméně patnácti dnŮ před jeho
konáním,

