
Soubor p ipomínek ke stanovám
10.10.2016, Ivo Fi er

Na základ  studia stanov n kolika r zných SVJ a n kterých zku eností s dosavadním
fungováním na eho SVJ navrhuji doplnit ní e uvedené lánky o zelen  vyzna ené texty.

lánek I.  Základní ustanovení

(8) Tyto stanovy se p edají ka dému vlastníkovi jednotky- lenovi spole enství. P edání stanov se
pova uje za zaji t ní seznámení vlastníka jednotky- lena spole enství se stanovami a se v emi
pravidly uvedenými ve stanovách. Výtisk stanov m e být p edán osobn  nebo zasláním
doporu enou po tou.

lánek II.  Název a sídlo spole enství

(4) Web spole enství: praha.websvj.cz/jasminova
(5) E-mail spole enství: jasminova2680-2683@seznam.cz

lánek V.  lenská práva a povinnosti vlastníka jednotky

(o) uhradit zákonné penále za pozdní úhrady poplatk  uvedených pod písmenem (e) a (f), jako  i
ve keré dal í výdaje spojené s vymáháním t chto poplatk , pokud nejsou uhrazeny do 60 dn
od jejich splatnosti.

lánek VI.  Orgány spole enství - spole ná ustanovení

(13) ..... Zápis z jednání i v echny jeho p ílohy jsou do 5 dn  zve ejn ny na nást nkách i na webu
spole enství.

lánek VII.  Shromá d ní

(10) Na za átku shromá d ní musí být volbou ur eni: 1 zapisovatel, 2 ov ovatelé zápisu a 3
lenové volební komise. Zvolené osoby zaujmou místa u p edsednického stolu a u stolu volební

komise. Dále musí být na za átku shromá d ní rozhodnuto, ke kterým bod m programu bude
shromá d ní hlasovat tajn . P ed ka dým hlasováním musí být formulován návrhu usnesení a
poskytnuta informace o po tu p ítomných, o zp sobu i postupu hlasování a o po tu hlas
pot ebných ke schválení usnesení. Po ka dém hlasování musí být shromá d ní informováno o
po tech hlas , o p ijetí i zamítnutí usnesení a musí být dána výzva k uplatn ní p ípadných
námitek.

lánek X.  Výbor

(2) ..... Výbor rozhoduje usneseními.

(4) ..... Jednání ádného lena výboru in ná za spole enství nesm jí být v rozporu s usneseními
výboru ani shromá d ní.

(r) pr b n  kontroluje stav zápisu v katastru nemovitostí u vlastník  jednotek s dluhem del ím ne
60 dn  a v p ípad  pot eby iní v echny právní kroky pot ebné k zaji t ní a vymo ení v ech
pohledávek za vlastníkem jednotky.

(t) zaji uje existenci, aktualizaci a dodr ování souboru sm rnic spole enství (nap . interních ú etní
osnovy, interních ú etních postup , pravidel pro ob h p ijatých faktur, pravidel pro inventarizaci,
pravidel ú etní záv rky, pravidel pro výb rová ízení, pravidel pro uzavírané smlouvy, pravidel
sledování katastru nemovitostí),
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lánek XIII.  Pravidla pro tvorbu rozpo tu spole enství, ...

A. Pravidla pro tvorbu rozpo tu spole enství

(9) Rozpo et musí být dolo en nabídkami zaji t nými výborem v souladu s odstavci (12) a (13)
lánku X.

C. Rozú tování  náklad   na slu by

(1) (c) umo n ní p íjmu rozhlasu a televize i p ipojení na internet,

(2)  O rozsahu poskytovaných slu eb rozhoduje shromá d ní (nap . o poplatcích za provoz výtahu,
za p íjem rozhlasu a televize i za p ipojení na internet).

(4) (c) náklady uvedené v písmenu (c) odstavce (1) se rozú tují podle aktivníchzásuvek,


