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Postayení společenství a ieho vznik

společenstvl vlastniků jednotek (dál€ jen !1spol€čenství..) je právnickou osobou, která vzÍlikla na základě zákona
č'72ll994 sb' o vlastnictvi bÍů v platném a)ěni ( dálej€n..zákon o v]astnictví býů..)'
Společenství vaiklo dnem l.7.2000 aje ďízeno na dobu neuťitou pro dům čp.288l, 2882, 2883, 2884' 2885 se
sŤč' 1407, to vše zapsáno na listu vlastnictvÍ č' 13909 pro kat.územl K]adno' ob€c Kladno u Katastrálního úřadu
v Kladně.

eL!!
Náz€v a síd|o sDo|€čenství

]. Název společenství ztl: Spol€čenství P€trohrádská 288l-85' Kladno.
2. Síd|em spo|ecensNlje: Petrohradská 288|. K|adno. PsČ 272 04.

2 .

1 .

h.

ct. I
Předmět činnosti

Předmětem činnosti společ€nstvi je správa, provoz a opravy společných částí domu, které jsou D,mezeny
prohlášením vlastníka budo\T (s a ákona o vlastnictvi býů) a zabezpečovánl dalších činnostÍ spojenýcb

správou domu s€ rozumi z€jména:
a' zajišťováni pŤovozu domu a pozemku vč€tně te€bnických zaŤizení a společných částí

t€chniclcých síti Gozvody €l.energi€, pb.nu'vody, kanalizace aj') tak' aby společné čísti domu byly
provozuschopné a slouŽily kjejich řádnéÍnu uživání a k řádnému uŽívínÍ býů a nebýových prostorů v domě'

b. zajišťování oprav a rekonstrukcí společných častí domu včetně havarijnl údrŽby'
zajišťování protipoámího zabezpečoní domu ajeho reviz€ a oprary'
zajišťováni reýizi a oprav rozvodů pl)nu, elektrické energie' svislých a vodorovných rozvodů vody
odvodů odpadních vod' Íozvodů tepla a t€plé uŽitkové vody a pÍovozu radiátoru ústř€dnÍho výápění'
vzduchot€chniky, ýahů' společné televizní a Íoálasové antény a ostatních systémů k příjmu
řozvodu televianího a Íoálasového signálu, elekriclýcb sdělovacích zďíz€ni v domě a hromosvodů,
zajišťovánl Íevizí a opmv domovní kotelny či výměnftové stanice a prihlídek a čištění komínů,
plněni dalšícl' povinností' pokud \Tplývají n€bo \ryp]}llou vlast]íkům j ednotek ze zvláštních prá\.ních předpisů
v souvis|osti sjejjch spoluvlastnictvím ke společn},rn částem domu'

g. zajišťování administrativni a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vedeni přísluŠné
tecbnické a orovoznj dokumentace k domu.
lybiráni přispěvků od vlastnftů .j€dnotek na náklady spojené se správou společných částí domu a
poz€mku' popřípadě dalšich příspěvků' pokud budou z roáodnutí vlastníků vybírány'
zajišťování v€denÍ evidenc€ plat€b vlastníků j€dnotek na náklady spojené se spn{vou spol€čnýcb částí domu a
pozemku, popř. o dalšícb přostŤedclch , kteÍé jsou z rozhodnuti vlastniků \rybirány'
ved€ni €vidence nák]adů vzniklých se zajišťovánim sprá!' domu'
vedení pŤehledu vŠech ostatnícb nákladů váahujícich se k domu a pozenlku,
zřizeni účtu u banry a hospodď€ni s pen€Žními prosťedky vlastníků jednotek, svěřených společenství na
úhřadu ná}ladů spojených se spÍávou a pÍovozeÍn společných částí domu, spovirmostí oprávněných osob
s nimi disponovat s péčí řádnébo správce cizího majetku a podle polqnů schválených vlastnilf'
vedení účetnictví podle ákona č'563/199l Sb' o úč€tnictví v platném znění s oddě]ených účtovánim na
jednotlivéjednotky a sledování nákladů a výnosů v příslušném účetním období'

f.

J .
k.
l .

3. Na zíkladě pověření všech vlashíků j€dnot€k zajišťuje společenství poj ištěni j €dnotli\"ých j €dnot€k
přislušejicich podílů na společných část€ch domu s odpovědností za dodížení předepsaných terminůjednotlivých
plat€b pojistného z^ ty vlastníIry j€dnot€k' kteří společ€nýví včas posk).tnou
peněfui prostředky k úbJadě pojistnébo'

4. Na základě pověřenl vlastnlkůjednotek zajišťuje společenstvi



b.

d.

a. p|něn| poskýovaná s uŽivánlm býů a ebíových prostoru a spol€čných čfuti domu (dále jen .!lužbý.)

s vyjimkou těch, ktení si zájišťuji v|astnici jednot€k přimo od dodavalele (zejména dodávky p|ynu a
el.energie),

b. dodávky elektrické ener8ie' vody a p1ynu a odvod odpadnich vod pro společné části domL!
c' dodávky vody a odÝod odpadnicb vod projednot|ivéjcdnotky'
d. dodávky tcpla a teplé užilkové vody Ž cenlrálnÍho zdro.je umistěného v domě, popřípadě od dodavalele vody

a tepla ze zdroje umistěného mimo dům,
e' dalš| povinnosti \Tplývající pro vlastníkyjednotek nebo spo]ečenství ze zvláštních prátních předpiso,
Předmětem činnosti spolcčenstvi můŽe dále bý v případech' kdy spo|ečěnstvi zájišťuje s|uŽby:

vybírání áloh na úhradu 7-a sluŽby od vlastniků jednotek,
ved€nl polřebné €vidence p|a@b v|ashiků jednolek na álohy na úhradu za s|užby'
zřÍzení účtu u banky a hospodařeni s peněŽními pÍoslředb svěřenými álohově na úhrady za sluŽby,
vyúčtovíní álohoYých p]ateb na úhradu zaslužby projednotlivé vlastnlky.jednot€k.
provozováni technických zářizeniv domě, která slouŽl ijiným subjektům' s povinnosti osob, kteďm je svěřena
jejich obs]uha' disponovat s nini s péčl řádného správce majetku a podle pokynů schválených shÍomážděnim
vlastníkůj€dnotek'

společenstvi je oprávněno sjcdnat smlouw o ástavnlm pťávu kjednotce' včetně příslušného spoluvlasmického
podi|u na spo|ečných čístech domu. k ŽájiŠtění poh|edávek vyplýYajicich z Úvěru posk}ínutého na nák|ady spojené
sc správou domu' a to se souhlasem v|astnikajednotky.
Při z^jišťování spr{ry domu vyslupuje společenslvi vlastnim jménem v€ vš€ch jednáních vůči řel|m osobám
včetně státních orgánů'

Čl. lV
orqánv soo|éěenství

orgány spo1ečenství jsoul
a. shmmáŽdění vlastníků jednor€k v domě (dále jen ..shromáŽděni..)'

b. výbor spo|ďenství ( dá|e jen ..ýboť.) nebo ten v|ashik jednotek' kteÍého v případě, Ž€ neni zvo|en výbot
Pověři shromáždění Yýkoncm funkce výboru (dá|e jen ..pověfuný v|asmft..),

c. kontrolni komise,jestliŽe o jejim zřizeni rozhodne shromáŽdění'
Výbor spol€čenství' pověřený vlastnik a dalši or8ányjsou volenými orgány společenství-
Funkčni obdobÍ č]enů voleĎých orgánů společenstvi činí 5let apočínádnemjejich zvoleni. Členy orgánů mohou
bý zvolenj pouze členové spo|ečenstvl staÍší l8 let' Členy vol€ných orgánů společenství volí a odvolává
shÍomáŽdění. elenové orgánů mohou bý vol€ni do funkcc opérovnč' Č|en spoleČenstYI nemůŽe bÍ zvolen č|enem
vlce oÍgánů. Jeli čIencm volených orgánů zvolen některý ze spoluvlashíků jednotlry' ostatní spoluvlasmÍci
nemohou bý č|eny vo|enych organů spo|ď€nslví.
Č|en orgánu inťŽe z€ své frjnkce odstoupil, odsloupeni se oaamuje pisemné orgánu' jehoŽ je č|enem. Pověřený
vlashlk oznamuje odstoupení shromáŽděni. odstoupeni je účinné dnem' kdy je vzál příslušný or8án na vědomi,
n€jpozděj i vŠak třicátým dnem ode dne doručeni odstoupení.
Člen org.inu můŽe bý během výkonu své funkce odvolán orgánem' který.jcj Zvo]il, a to zejména pro porušován|
svých povinnosti nebo pro n€čilrnost-
orgány spolcčenstvi hlasuji veřejně. nedohodnou.li sc najiném způsobu hlasování.
clenÓm vo]enýcb ořgánů můŽe bý posk),tnuta ze výkon -jcj ich funkce odÍněna' j ej lŽ \"ýši schvaluje shromážděnl'

Čl. v
shronáŽděÍí

l' Nejlyššin or8án€m společenstvi je shromáŽdění.
Do výlučné pravomoci shromáŽděni náleŽí rozhodování|

7.

l_

2.

5.

4.

2 .
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Ó.
'7.
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d .

o věcech' ktcřéjsou obsabem prohlášeni vlastnÍka budovy podle $ 4 zákona,
schváIcnl nebo změně stanov.
uzavrenl smlouly o zástavním pÍávu kjedno&ám se souh|asem vlastníkůj€dnotek,
změnč účelu !Žíváni stavby' o změně stavby a podsbtných zněnách ýkajiclch se společných části domu,
!ýši přispěvků od vlashlků jednotek na nák|ady spojcné se spnivou společných části domu, popřlpadě dalších'
pokud jsou z roáodnulí vlashiků \ybírí.ny' např' Íezerv na opravy.



3' Shromážděni svolává nejméně jedno'l v kalendářním Íoce statutámí oÍgán společcnství zpÍavidla po q/hotovení
Íočn1ho vyúčtování' shrornáŽděni s€ sejd€ rovněŽ z podnětu vlastníka nebo vlastníků, kteřj mají alespoň jednu
čtwtinu h|asů' Nesvo|áJj sh.omáŽdění pověřený organ, svolajíje tito vlastnici'

.' 4' Konáni shrom.Žděni s€ členům oznamuje vhodným způsobem n€jméně 15 dní př€dem' o7,nám€ni musí obsaiovat
alespoň den, hodinu nis1o a programjednání schůze shromláždění'

5' JedÍání shŤomáŽděni řídí předseda \"ýboru n€bojÍm pověřený čl€n Úboru nebo pověřený vlastník.
ó' SbromáŽděni je usnášeníschopné' jsouJi přítotÍlni vlastnici j €dnotek' kteří mají většinu hlasů. Při hlasováníje

roáodujici velikost spoluvlastnických podilů vlastnlků jednot€k na společných částech domu' spoluvlastníci
jednotky Ínají postavení v|astnika jednotky (ieden h1a5)' PŤi rowosti hlasů nebo nedosáhne li se potřebné většiny
nebo dohody' Íozhodne na návŤb kteréhokoli v|astníka soud. JdeJi o důleŽitou záleŽitost' můŽ€ přehlasovaný
vlastnlk jednotky poŽádat soud' aby o ní rozhodl.

7. K přijetí usnesenije zapotřebi nadpolovični většjny přítomnýcb hlasů'
8. Ke zvo|ení č]enů \.ýboru a pověřeného vlastnftaj€ tř €ba nadpoloviční většina h1asů vš€ch vlastníků'
9. Kpřijetí usn€sení o věcech, kteÍó jsou obsahem prolrláŠeni vlastnika' o schválení nebo o změně stanov'

uza\Ťení sm]out} o ástavnÍm prá\ll kjednotkámje zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů.
10' K přij €tí usn€sení o změně účelu uŽívánl slaYby' o změně stavby' jakoŽ ; o podstatných změnác} týkajících s€

společných částí domuje zapotřebi souhlasu vš€ch vlastnftůjednotek'
] l. Jsou.ljčleny společenstvÍ pouz€ tři členové'j€ k přqjeti roáodnutí tř €ba vŽdy souhlasu všech vlastníků'
12. Zjednáni shromáŽděnl se pořizuje písemný ápis, který musí obsahovat:

a. datum a místo konánÍ shromažděni,
b. př i jatá usne.enía \y. ledl) hlasotáni.
c' námitLf a návrhy členů' kteří poŽádali ojejich zaprotoko]ováni'

13' Přilohu ápisu tvoří s€znam účaŇníků shÍomáždění a podklady předloŽené k přojednávanýT! bodům'

Č|. VI
vÝboř sool€čenství a DověřenÝ vIastnik

]' Výbor společenstvije statulámím orgánem spol€čenství' VýboÍ společenství má nejménč 3 členy'
2' Za výbor jedná navenek jeho př€dsedq kterého Úbor zvoli zřadj€ho členů. Jd€Jio písemný právni úkon' musi

bý podepsán předsedou yýboru a dalšiÍn členem výboru.
3' Výbor roáoduje o všech věcech spojených se spÉvou domu' které nejsou .lyhrazeny k roáodnuti shromáŽdění

nebo pokud si !4o věcin€vyhÍadl sbronáŽděnÍk vlastnimu rozhodnutí'
4' Výbor společenství plní usnes€ní shromáŽdění a odpovidá mu za svou činnost' Výbor spol€čenstvÍ se schází pod]e

potřeby, nejméně však čtyřikmt ťočně'
5' Výbor zejména:

6' jedná ve věcech sprá\T' \'ma věcí ve ý1učné pravomoci shronráŽdění nebo věcí lyhrazených,
7' svolává sbromáždění a připravuj€ podklady projednani' řidí a organizujej€dnání shromáŽdění'
8' roáoduj€ o ýši zá]oh na úhradu zajednotlivé sluŽby a o způsobu rozučtováni úhrad za sluŽby najednotlivé

vlastnÍky' nenili roáčtováni Úhrad stanoveno zvláštním prá\,Ťim předpisem'
9' odpovídá za vedeÍj účetnictvÍ a zajišťuje s€staveni účetní závěrky' předkládáji k€ schváIenÍ shromáŽdění'
l0' odpovÍdá za vedení písemnosti, evidence členslví' zápjsů ze shrornáŽdění' evidence usnesení apod.,
l l. sjednává dohody o provedení pracÍ' dodávc€ služeb' kontroluj€ kvalifu a provádí úkady za duŽby'
12' čini opatř€ní k zajGtěn{ úbrady dluhů vlastníků jednot€k na přÍspěvcÍch na yýdaje spojené se spťávou,

údrŽbou a opravami společnýcb částí domu, popřípadě domujako c€lku a záloh na s]uŽby,
13' má pÍávo tyzvat vlastnílq/ jednot€k' aby do doby, než v]asmík jednotky d1užicí álohy na sluŽby a osta|ni

platby své dluhy ufuadí, sloŽili na úče' společenství zá]ohu na úhÍadu těchto d]uhů' aby nedošlo kplatebni
neschopnosti společenství a dodávka těchto sluŽ€b nebyla omezena nebo přerušena'

|4' ziednánÍ výboru se pořizuje ápis' ke.i obsahuje zejména datum a místo konáni, pfijatá usnesení'
}ýsledky hlasováni čIenů ýboru a námitky č]enů' kleří poádali ojejich protokolováni'

15' Pověřený vlastnik j € statutámím oŤgáĎem společenstvi, který plni funl(ci výboru' neni']i zvol€n výbor'
Pro zvo|eÍl pověř€ného vlastnika plati obdobně uslanovení o vo1bě čIenů výboru.

Čl v
KontřoIní komis€

l' SkomáŽděnlje oprávněno rozhodnout o D4voř€ni kontrolní kom;se'
2' shÍomáždění \,ym€zí komp€í€íce a pravidla pro výkon funkc€ člena kontrolní komise v souladu s prá\.ními

předpisy a stanovami společ€nství'



Č|. vIII
vznikčlenstvÍ

l ' Členy společenství se stávaji ryzické a právnické osoby dnem, kdy nabyly vlastnictvi k jednotce v doÍně nebo dnem
vmiku společenstvl' spoluv1astníci jednotky jsou spoIečnýmičleny spo!ečenstvi.

2. Jména, popř. názcv č|enú spolďenstvl, kteří se stali členy spo|ečenstvÍ dnem jeho vzniku ve smys|u $ 9, odst.ó'
zi&ona o vlasbictvi bytů' jsou uvedena v seaamu č|enů v příloze těchlo stanov. seáam č|enů společenství je
současně ved€n a aktualizovín výborem společenstvi.

|. Člen spo|ečenstvi ná právo zejména:
úČastnil s€ veškeré činnosti společenslvi'
podll €t se stanoveným Způsob€rn najednáni a roáodování shjomážděni'
volit a býtvolen do orgánů společenstvi, splňuje-li stanovené podmÍnky,
předkládat návrhy na zlepšeni činnostispol€čenslvI a obÍacet se k j eho oťgánům,
obdrŽet lyúčtováni přispěvků na výdaje spojené se spÉvou domu a poslrytnutých áloh. Na ÚhÍadu za sluŽby'
kleré by|y posk},tnuty na účet spolcčcnstvi'

t nahlíŽet do vš€ch podkladů týkajiclch se činnosti společenství a na svuj náklad ádat pořízenl kopiÍ těchto
podkladů'

Člen 9polečenství jc povinen zejména|
a' DodrŽovat stanovy a plnit usnesenI orgánů spolcčenstvi,
b' řidit se při uŽívání spolďných čfutí donu' pozemku a spo]ečných zaÍízen| dom|! pnivnlmi předpisy'

roáodnuÍími orgánů spo|ečenstvia pokyny výobce či spÍávce technicl(ých zař|zeni'
c' nepíodleně upozorňova. orgány společ€nství na ávady vzniklé na spo|ečných část€ch domu, jakoŽ i na

jednáni třetich osob a působ€níjiných sil, ktelé společné části domu poškozujI' a dále pod|e sÚch schopností a
moŽností působit proti takovému poškozování, včelně provádění činnosti směřující k předchlázení škod'

d. hradit sranovené příspěvky ná yýdaje spojené se správou domu a stanovené přlspěvky na opmvy' rekonstrukce
a modemizace domu, a to poměmě podle ve|ikosti spoluvlastnického podílu na společných čáslech domu,
neurČujeJi písemná dohoda všech v |astníků j inak'

e' hÍadit řádně a včas staIov€né zálohy na úhíady za slúby a vyúčtované nedoplatky v souladu s právními
př€dpisy upravujlcImiúhradu a Íozúčtovánl c€n těchto služeb,

í umoŽnit orgánům spo]ečenství na předchozÍ Yýzvu zjištění technického stavuj€dnotky a UmoŽnit vstup osobám
pověřeným kontrolou' prováděním oprav a úpÍav souvisejicích 5 opravami ostatním jednotek nebo domu jako
c€lku,

g' odstranit na svúj náklad závady a poškozeni, které na jiných jednotkách nebo společnýcb částech domu
způsobil sám vlastnlk jednotky nebo přjslušníci jeho domácnosti, nebo ti' kdo jednotku užívají jako nájemci
n€bo podnáj€mci'

h. zdrž€t sejednáni'jimŽ by zasahova| do pnáv ostatnich č|enů spo|ečenstvi neboje omezoval'
i' umoait insta|aci a údrŽbu zářízeni pÍo měření spotřcby tep|a a vody vjednotce a umoŽnit odeč€l,
j' přispívat podl€ svých schopnostÍ a moŽnoslí k činnosti společenství a účastnit s€jeho činnosti'
k. oznámit bezzbÍečného odkladu slatutámÍmu oÍgánu společ€nstvÍ nabyÚ vlastnictvl j €dnotl],
l' oznamovat společenstvi do 30 dno od jejich vzniku změny týkajIcl se člena a přlslušnlků j€ho domácnosti,

domácnosli nájemce ncbo podnájemce' lceré jsou podstatné pro vyúčlovl'ni áloh za p|nění spojená s uŽívínim
jednolky.

ÚpÍavy, jimiŽ se měni vzhled domu, můŽe člen spo|ečenstvi pÍovádět jen se souh|asem vš€ch č|€nú společenství.
Úpravy, jimiŽ s€ měnl vnitřni uspořádánl domu a ároveň v€likost spoluvlastnických podílů na spol€čných částech
domu' můŽc čl€n provádět j €n na zák]adě smlouly o výstavbě uza!Ť€né se všemi vlastnlky'

b.

d.

Čl. lx
Prává a Dovinnosti člcnů

Č|. x
finik č|€nství

Č|enstvÍ ve spol€čenství zaniká:
a' úmrtjm člena - ryzické osoby nebo zánjkem č]ena - právnické osoby'
b. převodeřn nebo př€chodem v Iastnictvi jednolky'
c. áíjkern jednotky' j cj lmŽ je člen v]astníkem nebo ánikem domu.
spo|ečné č|enství zaniká i tehdy,jest|iže v důs|edku zJněn majetkoprávních vzahů kjednotce' zejména úmÍti nebo
ániku člena' zůslane pouze jediný v|astník jednotky.

2.

l .

L



Čl. xI
Úhrada nák|adů sDoienÝch 5€ sDrávou dolnu a úhrada za s|užbv

1. Příspěvky a álohy na úhrady výdajů spoj€ných se správou domu a na opÍavy' rekonstrukce
a modemizac€ domu a dále na úhrady za služby a Wóčtováni sluŽeb p]at' členové měslčně v částkách
a termínech stanov€ných shromáŽděnim' a to na účet společenstvi, neroáodn€Ji shromáŽděníjinak'

2. o ryúčtování přlspěvků a záloh rozhoduj€ shromáŽděnÍj€dnou ročně.
3. Nevyčerpaný zůstatek na álohách na správu domu' rekonstrukce a modemizace se sjednotli\.ými čl€ny

ne\Tpořádává a převádi se do dalšÍho roku' neŤozhodne-li sbroml'žděnl jinak'
4. Zálohy na sluŽbyj€ \.ýbor povinenj€dnou ročně rozúčtovat, a to ve lhůtě uÍčené shrom|ízděnÍm, jinak do 90 dnů po

úončení aičtovaclho období stanoveného zvláštnlm pledpisem' Vypořádání přeplatků
a nedoplatků se provede do 30 dnů po lyúčtováni záloh'

2.

4.

5 .

l .

ČL x
HosDodař€ní sDoleč€nství

spo]ečenstvl spravuje svěřené peněžn1 pÍostřed].f v]astniků jednotek' popř. uŽivate]ů jednotek, které skládaji na
náklady spoj€né se spÉvou společných čá5tj domu a pozemku a álohově na úlradu za sluŽby.
společenství můŽ€ s€ souhlas€m ladpoloviční většiny vš€cb č]enů společenství pověřit zaj išťovánÍm činnostl pod]e
odstavce ]. tohoto článkujinou osobu Gprávc€).

3. společenství ved€ účetnictví v souladu s platnýni prá\alími předpisy' zejména zákonem č'563/1991 sb' o
úč€tnictví ve znění pozdějších předpisů.
zisk z činnosti spo]ečenství může bý rozdělen po scbvá]ení účetní ávěrky na ákladě souhlasu všech čIenů
spol€čenství. N€ťoáodne-|i jednomyslně shromáŽděni vlastnÍoi o jiném způsobu rozdělení těchto prosředků'
rozděli se zisk mezi členy podl€ velikostij €jich spoluvlastnickýcb podl|ů na spoiočných částecb dornu.
Č|enové ručí za ávazky společenství v poměru, kt€ťý odpovidá velikosti jejich spoluvlastniclÝ€h podilů na
soolečnÝch část€ch domu'

Čl xlll.
Zánik sDo|ečenství

l ' spol€čenstvÍ zaniká v přÍpadě zániku domu a v případech uvedených v s 5, odst. 6 a 7 Zíkona
vlastnictvi býů'

Čl. xlv.
Účinnost stanov. záois do obchodníbo reistřftu

|' T}to stano\T nabývají účinnosti dnem jejiclt schválení shromážděnim vlastníků' Nedílnou součástí
př{loha se seznamem č|enů s \),značením j ej icb účasti na prvni ustawjici schůzi společensNi.

2' NátŤh na ápis do obchodního Íejst}lku podepisují všichni členové statutámího orgánu. K návÍbu budou
podle s ]0 ákona o vlasmicwi b)tů bao stanoly' notářsl.ý ápis o průběhu uslavujlci schůze
skoÍ iždění společenstvi a ověřené kopi€ listin o nabýÍ vlastnického práva kjedno&ám.

V Kladně dne 9'l0.20|3

přiloŽeny
- pnnlho

Podpisy členů výboru spo|ďenství


