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Jednání shromáždění .ie svoláváno pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas a
Pořad jednání. K pozvánce musí být připojeny podklady týkající se pořadu zasedání.
nejsou-li tyto podklady připojeny, je povinen svolavatel umožnit každému členu
spoleČenství vČas se seznámit s těmito podklady. Pozvánka se zasílá členům
společenství na adresu uvedenou v seznarnu členů. pokud nejsou připojeny
k pozvánce podktady týkající se pořadu zasedání, musí pozvánka obsahovat
oznaČení místa, kde se člen společenství může seznámit s podklady k jednotlivým
záležitostem programu shromáždění.

Má-li dojít ke změně stanov společenství nebo k přijetí u§ne§ení, jehož důsledkem je
změna stanov spoleČenství, pozvánka obsahuje v příloze též návrh těchto změn
stanov nebo návrh usnesení.

5) ShromáŽdění je způsobilé se usnášet za přítomnosti členů společenství, kteří mají
většinu všech hlasů.

K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných čtenů společenství.
P_okud se jedná o přijetí rozhodnuti o změně velikosti podílů na společných částech
uŤ9m vlastníkŮm jednotek - členům společenství, nebo o změně póměrů výše
příspě,vku na správu domu a pozemku jinak než v důstedku změny podílu na
sPoleČných Částech, je vyžadován souhlas všech členů společenství. PoŘud se jedná
o Přijetí rozhodnutí o způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na
dodávku.tepla a teplé vody) na vlastníky jednotek a o uzavřeni *véiove smlouvy, je
vYŽadován souhlas alespoň % většiny hlasů vlastníků přítomných na shromážděni. 

-

NenÍ-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může statutární orgán navrhnout
v PÍsemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který byto zasedáni svoláno, aby
členové společensfuí rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání,

{"ZOV _ _Ďlen 
je oprávněn dát se na zasedáni -shromáždění a při hlasování na

shromáŽdění zastoupit fyzickou osobou, která nemusí být členem spoleěenství. plná
moc musí být písernná a musí být předložena statutárnímu orgánu před zahájením
zasedání.

KaŽdý, Člen spoleČenství je oprávněn zúčastnit se shromáždění a požadovat i dostat
na !ěm vYsvětlení týkající se záležitostí společenství. pokud se požadované
vYsvětlení vztahuje k předmětu jednání shromáždění. Pokud by požadoval člen na
shromáŽdění sdělení o skutečnostech, jejichž prozrazení by způsobilo společenství
vážnou újmu, nelze mu je poskytnout,

10) Kdo svolal shromáždění, může je odvolat nebo odložit stejným způsobern, jakým bylo
svoláno. Pokud se tak stane méně než 3 dny před Óznámeným caiém konání
shromáŽděnÍ, nahradí společenství čtenům, kteří se dostavili podle pozvánky. účelně
vynaložené náklady.

11)ZáleŽitost, která nebyla zařazena na pořad jednání shromáždění v pozvánce, lze
rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů společenství.

12)Jednání shromáŽdění zahájí pověřený člen statuiárního orgánu, ktený ověří, zda je
shromáŽdění schopno se usnášet. Poté zajistívolbu předsedy zasedáňí shromáždění
a volbu zapisovatele. Předseda zasedání vede shromážděníiak, jak by} ohlášen jeho
Pořad, Pokud se shromáždění neusnese na předčasném ukončenl zasédání.
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