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13) Na shromáŽdění hlasují členové společenství veřejně. Shromáždění se může
větŠinou hlasŮ přítomných členů usnés| že bude o určité záležitosti htasovat tajně
Pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě shromáždění současně stanoví posiup
pro tajné hlasování.

14)Zjednání shromáždění se poňzuje zápis, za jehož pořízení odpovídá statutární
orgán, Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující schopnost shromáždění
k usnáŠení a rozhodování, záznam o průběhu jednání, plná znění přijatých usnesení,
výsledkY voleb, pokud byly konány. Přílohou zápisu je listina příiomných s jejich
PodPisY a písemné podklady, které byly předloženy k jednottivým projednávaňym
bodŮm. ZáPis podepisuje předseda zasedání a zapisovatet. Zápisý včetné písemných
PodkladŮ k jednání shromážděníjsou uchovávány u předsedy uýboru společenství.

15)Je-li Pro to dŮtežitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky, ktený byl
Přehlasován na jednání shromáždění společenství vlastníků, navrhnout soudu, 

-any 
o

této záleŽitosti rozhodl. Zároveň může navrhnout, aby soud dočasně zakázaljednat
Podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, xoy se
vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká. Je_li
Pio io dŮleŽitý dŮvod, může vlastník jednotky navrhnout §oudu, aby rozhodl o
záleŽitosti, která byla shromáždění předložena řádně k rozhodnutí a o které nebylo
rozhodnuto pro nezpŮsobilost shromáždění usnášet se. Může též navrhnout souáu,
abY rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu společenství pro jeho rozpor se
zákonem nebo se stanovamiza podmínek § 258 občanského záŘoníku.

čt, tt
působnost shromáždění

Do působnosti shromáždění patří:
a) změna stanov,
b} změna ProhláŠení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo

k jednotkám,
volba a odvolávání členú volených orgánů a rozhodování o výšijejich odměn,
schválení ÚČetní závěrky včetně. vypořádání výsledku hós§odaření a zprávy o
hosPodaření společenství vlastníků a správě domÚ, jakož i ceíkové výše pňsp'ěvkŮ na
sPrávu lomu a pozemku pro příští období a rozhodnutí o vyúčiování nebo
vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
schválení druhu sluŽeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování
nákladů na služby na vlastníky jednotek,
schválení rozpoČtu a plánu oprav, modemizací a rekonstrukcí společných částí,
rozhodování o

1 Členství sPoleČenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení;
2" změně účelu užívání domu nebo jednotky;
3. změně podlahové plochy jednotky;
4. úplném nebo částečném sloučení nebo rozděleníjednotek;
5. změně podílu na společných částech;
6. změně v urČení spotečné části sloužící k výlučnému užívání vlastníků

jednotky;
7. oPravě, modernizaci nebo rekonstrukci společné části, není_li toto rozhodnutí

v pravomoci statutárního orgánu podle čl, 5 odst. 7;
8. o způsobu rozdělení ztráty a zisku mezi členy společenství;

c)
d)

e)
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