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h) udělování předchozího souhlasu
1. k nabytÍ. zcizení neba zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládáni

s nimi a k nabytÍ, zcizení nebo zatíženi movitých věcí nebo k jinému nakládání
s nimi. nejsou-li tato rozhodnutí v pravomoci statutárního orgánu podle čl. 5
odst. 6:

2. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a
podmínek úvěru:

j)

1)

z)

3)

3. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený
vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil;

urČení osoby, která má zajišt'ovat některé činnosti správy domu á pozemku. i

rozhodnutí o jejízměně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny
smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,
rozhodování v dalŠÍch záležitostech určených těmito stanovami nebo v záležitostech.
které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

Cl 12
Rozhodnutí mimo zasedání

O záleŽitostech spadajících do púsobnosti shromáždění může být rozhodováno mimo
zasedánÍ. Statutární orgán zašle návrh rozhodnutí na adresu členů společenství
uvedenou V Seznamu Členú společenství. Návrh musí obsahovat návrh usnesení,
podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o
lhŮtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. LlTůta k vyjádření vtástnit<a jednoiky
činí třicet dní od doručení návrhu členu společenství.

K Platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření ,,souhlasím/nesouhlasím" člena
sPoleČenství s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření uóiněno, opatřené
vlastnoruČním podpisem Člena společenství na listinu obsahující plné znění návrhu
rozhodnutí,

NedoruČÍ-li Člen spoleČenství ve lhůtě třiceti dnu od doručení návrhu členu
sPoleČenství statutárnímu orgánu svůj souhlas s návrhem usnesení, platí, že
s návrhem nesouhlasÍ. VětŠina hlasů se počítá z celkového počtu hlasů všech členu
společenství.

Statutární orgán oznámí ČlenŮm společenství v písemné formě výsledek hlasování a
v případě příjetí usneseníjim oznámítéž celý obsah přijatého usnesení.

Rozhodnutí se přijímá větŠinou hlasů všech členů společenství. ledaže obecně
závazný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasu,

Pokud se mění vŠem vlastníkum jednotek velikost podílu na společných částech
nemovité věci, nebo pokud se jim mění poměr výše příspěvku n. .práuu domu a
Pozemku jinak. neŽ v dŮsledku změny podílu na společných částecň. vyžaduje se
souhlas všech vlastníků jednotek.

Ke schválení stavebnÍch úprav spoóívajících v modernizaci, rekonstrukci a opravách
sPoleČných Částí domu , ]imiŽ se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost
sPoluvlastnických podílŮ na společných částech, schválení způsobu rozúčtování
nákladu na sluŽbY (vyjma nákladu na dodávku tepla a ieplé vody) na vlastníky

4)

5)

6)

7)


