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jednotek a uzavření Úvěrové smlouvy je zapotřebí 75 % většiny hlasů všech členů
společenství.

čt. ts
Výbor společenství

Statutárním orgánem společenství je qýbor. Výbor zastupuje společenství ve všech
záleŽitostech. Navenek zastupuje společenství předseda r,r,ýboru a v jeho
nePřítomnosti jiný Člen výboru. Písemná právní jednání za společenství podepisuje
Předseda výboru společně s dalším členem výboru, v době nepřítomnosti předseáy
uýboru podepisují za společenství dva členové výboru. Kdo za společenství
podepisuje, pfipojí k názvu společenství svůj podpis a údaj o své funkci.
Výbor je výkonným orgánem společenství, řídí a organizuje běžnou činnost
společenství, rozhoduje ve věcech spojených §e správou domu a pozemku
s výjimkou těch věcí, které jsou obecně záuazným právním předpisem a těmito
sianovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, nebo které si shromáždéní
k rozhodnutí vyhradilo.
Za svou Činnost odpovídá výbor shromáždění. Navenek za výbor uvnitř společenství
j$ná předseda.
Clenové výboru jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu volí výbor z řad
svých členů a z funkce předsedy jej odvolává.
YÝno1 má tň Členy. Výbor je schopen usnášení, j*,li přítomna nadpoloviční většina
jeho členů. Výbor rozhoduje většinou hlasů všech Švých členů.
Flnkce Člena v'ýboru zaniká volbou nového člena výboru. Člen rr,ýboru může blt
z funkce odvolán shromážděním. Člen výboru může přád uplynutím fúnkčního období
z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit výboru písemně. Jeho funkce končí
dnem, kdy výbor odstoupení na své schůzi projednal, jinak uplynutím dvou měsíců
ode dne doručení oznámení o odstoupení.

čt, t+
Další volené orgány

Kontrolní komise je kontrolním orgánem společenství, kte|ý kontroluje činnost orgánů
spoleČenství a_projednává stížností a pfipomínky členú spotečenství k činnosti orgánů
sPoleČenstvÍ, Clenové jsou oprávněni nahlížet do všech dokumentů společenství při
výkonu své pravomoci a vt'adovat vysvětlení od členů dalších orgánů společenství.
Za svou Činnost odpovídá kontrolní komise shromáždění. Navenek za kontrolní
komisi jedná její předseda.
Clenové kgntrolní komise jsou voleni a odvoláváni shromážděním. Předsedu volí
kontrolní kornise z řad svých členů a z funkce předsedy jej odvolává,
Kontrolní komise má tfi členy. Je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční
větŠina jejich členů. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých čtenů.
Funkce člena kontrolní komise zaniká volbou nového člena kontrolní komise. Člen
kontrolní komise může být z funkce odvolán shromážděním. Člen kontrolní komise
mŮŽe před uplynutím funkčniho období z funkce odstoupii. Odstoupení musí oznámit
PÍsemně. Jeho funkce končí dnem, kdy kontrolní komise odstoupení na své schůzi
projednala, nejpozději však uplynutím třiceti dnů ode dne doručení oznámení o
odstoupení.
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