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místopředseda v,ýboru SVJ

Počet listů: 11

lng. Zdeněk Synáě
předseda v,ýboru SVJ

čl. l.
Výbor
běžnou činnost společenství
(1) Výbor je výkonným orgánem.společenství. Řioi a organizuje
s

preOniělem. činnosti společenství
a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a.s
vlastnictví bytů a těchto stanov ve výlučné
rnýjimkou těch vcci, Řt"ié jáoú podle )aton" o
půsonnosti srrromáiJeni, ánenó sije shromáždění k rozhodnutí vyhradilo,

statutárním orgánem spolďenství, Za svou činnost odpovídá Wbor
nepřítomnosti PředsedY jej
shromáždění. za-woorjedná ňavánexJáno preoseda. Vdobě

(2) Výbor

je

zastupuje místopředseda.

(3) čbnovévýboru jsou voleni.a odvoláváni shromážděním,
rrýno, zíad srných členůa z funkce je odvolává,

předsedu a místopředsedu volí

jednou za čtvňletí,
(a) výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však

K

jeho ČlenŮ,
Přijetí
(5) Výbor je schopen usnášení, jeJi přítomna. nadpoloviČnívětŠina
o to
PoŽádá-li
výboru.
členŮ
přítomných
usnesení je ."pór"ui nadpoloviěni vctsiny hlasů jeho
nesouhlas s přijatým usnesenim,
člen qýboru, musí být do zápisu rnyitovně uveden
popřípadě téždůvody tohoto nesouhlasu,
právní povinnosti při
(6) odpovědnost člena rnýboru za škodu, kterou způsobil porušením
;ýk;"' své funkce, se řídíustanoveními občanskéhozákoníku,

čl. lt.
urotyvýborujakovýkonnéhoastatutárníhoorgánuSVJ
pozemku a dalšíchčinností
(1) Zajišť$e záležitosti společenství ve věcech správy domu a
pokud nejde o záleŽitosti, které
společenství podle zákon'a o vlastnictvi nyte, " t""nto Ótanov,
mu za
jsou v působnosti shromáždění; ,átistujé plnění usnesení shromáždění a odpovídá
svou činnost.

předmětu. činnosti spoleěenství,
(2) Rozhoduje o uzavirání smluv ve věcech
služeb spojených s užíváním
zejména k zajištěni opiav, pojištěňioómu a zajištěnídodávky

jednotek.

a za PředloŽení Přiznání
(3) odpov ídá za vedení účetnictvía za sestavení účetnÍ závérky
ř Oanim, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů,

shromáždění, předkIádá
(4) připravuje podklady pro jednání shrom áždéni,svolává
o s.qlávg domu a pozemku a
shromáždění zprávu o hospoo"ýáňi .|občenství, zprávu
základní Údaje o Provedených
o dalšíchčinnostech společenswi it"ré obsahují zejména
ÚdaiŮ o PouŽití a stavu
vČetně
a plánovaných opravách, údĚbě a povinných ievizich
příspěvků na správu domu a pozemku,

(5) předk|ádá

k

projednání

a

schválení úěetnízávěrku

a

písemné materiály, které má

shromážděn í projed nat.

(6) Zajišťuje řádné vedení písemností společenství,

výši příspěvků
(7) sděluje jednotliyým členůmspolečenstvípodle usnesení shromážděni
na Úhradu za sluŽbY.
na náklady spojáne se správou Óo',nu a pozemku a uýŠizáloh

(8) Zajišťuje vyúčtovánízátoh na úhradu za služby a vypořádání nedoPlatkŮ nebo PřePlatkŮ.
(9) Zajišťuje věasné plnění závazků společenstvívzniklých ze smluv.a jiných závazkŮ a
ióvinnbstí vůčitřetímosobám a včasnéuplatňování pohledávek spoleěenstvÍ.
(10) V souladu se zákonem o vlastnictví bytŮ, s těmito stanovami a s usneseními
shromáždění činíprávní úkony jménem spotečenstvínavenek ve věcech Předmětu Činnosti,
zejména téžuzavírá smlouvy.
(11) Zajišťuje kontrolu kvality dodávek, stužeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a
ěiní vůčidodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjiŠtěných
nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody.
(12) Jménem společenstvívymáhá plnění povinností uložených ělenŮm spoleČenstvÍ.
(13) plní povinnosti podIe zákona o vlastnicfuí bytŮ ve váahu k rejstříku sPoleČenství
vedenému' přístušným soudem určeným zvláštním předpisem k vedení obchodního
rejstříku a při změnaón v rejstříku, které je třeba doložit přísluŠnýmldŮkazY. Jde zejména o
.Óhů." nejvyššíhoorgánu společensfuí,!i. shromáždění. Po kaŽdé změně stanov
zápis
="
můsíbýt do Sbírky'tiátin rejstřikového soudu založenojejich úplnéznění, které vYhotoví a
ověří statutární oóan spole-čenství.Do Sbírky se zakládají i listiny osvěděující rozhodnutí o
volbě, odvolání ěijiném'ukončenífunkce osob, které jsou statutárním.orgánem sPoleČenství
nebo které ;sou poole zákona oprávněny za společenstvíjednata jejich PodPisové vzory.

čl. tll.

Dělba práce mezi členy výboru

(1) povinnosti výboru jsou rozděleny na jednotlivé funkce a Č]enovévýboru jsou
těmito funkcemi pověřováni.

(2) o pověření člena rnýboru danou funkcí rozhoduje

rnýbor, ktený

také pověření ruŠÍ,

(3) Čbnrnýboru můžebýt pověřen r4ýkonem několika funkcí současně.
(4) O pověření členůrnýboru uýkonem uložených funkcí se vede protokol,

(5) práce a povinnostiuýboru SVJ jsou rozděleny do následujících funkcÍ:

-

předseda,
místopředseda,
- jednatel,
-hospodář,
fie zajišťována dohodou o pracovní činnosti)
- pokladník,
- revizní, bezpeěnostní a protipožární technik,
- člen rnýboru'pro vedení členskéagendy a pro kontakt s vlastníky,
_ člen ,.1ooru pro kontaktovánívlastníků a zajištění běžnéhoProvozu domu
_ člen rnýboru pro zajišťováníúklidu a údžbydomovních prostor, pro zajiŠťováníProvozu
sušáren a skladouých prostor.

ět. v.
Předseda

(1)

izi

Řídípráci výboru, svolává a připravuje jeho jednání,
kontioluje Ólnenr úkolůuIožených jednotlivým členůmvýboru,

(5)

připravuje podklady pro svolání shromáždění vlastníkůa pro jeho jednání, předkládá
shromáždění zprávu o činnostirnýboru, o hospodaření spoleČenství,zprávu o správě
domu a pozemku a o dalšíchčinnostech společenství,které obsahují z{ména
základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržběa povinných revizích
včetně údajůo použitía stavu příspěvků na správu domu a pozemku.
Zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za činnost t4ýboru.
podává na shrom áždénívtastníků jednotek zprávu o činnosti výboru za uplynulé

(6)

Zastupuje Společenství na externích jednáních, pokud tím není pověřen jiný člen

(3)

(4)

období,

výboru,

V

se

zákonem o vlastnictví bytů, se stanovami svJ a s usneseními
právní úkony jménem společensfuí navenek ve věcech
připravuje
shromáždění
předmětu činnosti, zejména téžpřipravuje uzavírání smluv,
(8) Uzavirá smlouvy na zajištění prací a služeb pro SVJ,
(9) Zajišťuje včasnéplnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazkŮ a
povinností vůčitřetímosobám a včasnéuplatňování pohledávek společenství.
(10) Zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a
připravuje vůčidodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění
zjištěných nedostatků nebo k náhradě vzniklé škody.
(7)

souladu

ó. v.
Místopředseda

(1) V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje v plném rozsahu dle článku lV.
(2) plní povinnosti podle zákona o vlastnictví bytŮ ve váahu k rejstříku spoleČenství
vedenému příslušným soudem urěeným zvláštním předpisem k vedení obchodního
rejstříku a při změnách v rejstříku, které je třeba doložit příslušnými dŮkazy. Jde
zejména:

- o zápis ze schůze nejvyššíhoorgánu společenství,tj. shromážděnÍ.
- po každézměně stanov zakládá do Sbírky listin rejstříkového soudu jejich
úplnéznění, které vyhotovía ověřístatutární orgán společensfuÍ.
- Do Sbírky zak|ádá i listiny osvěděující rozhodnutí o volbě, odvolání či jiném

(3)

(4)
(5)
(6)

ukončenífunkce osob, které jsou statutárním orgánem společensfuínebo které
jsou podte zákona oprávněny za společenstvíjednata jejich podpisové vzory.
Vede přehled legislativních norem váahující se na činnost SVJ a zodpovídá za jeho
aktuálnost.
Kontroluje dodržování stanov SVJ a vyhodnocuje jejich plnění, připravuje podklady pro
jejich změny či doplnění.
Kontroluje z hlediska legislativy uzavíráni smluv.
pro jednání s třetími stranami pro uzavírání smluv zajišťuje aktuální vYpis
z obchodního rejstříku.

a

čl. vl,
Jednatel

(1)
(2)

(si

(4)

Připravuje podklady pro jednání shromáždění vlastníků.
Připravuje podklady pro jednání rnýboru SVJ.
zajistu.le ráone vedení písemností společenstvívčetně vedení knihy došléa odeslané
pošty, vyřizování a přidělování došlékorespondence.
připiavúje uzavírání smluv ve věcech předmětu ěinnosti společenství,zejména
k zajištěníoprav, pojištěnídomu a zajištěnídodávky služeb spojených s uŽÍváním
jednotek.

(5)

Vystavuje smlouvy / objednávky na práce a služby pro SVJ a vede jejich evidenci
kontrolu plnění.
(6) Zajišťuje včasnéplnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků
povinností vůčitřetím osobám.
(7) Jménem výboru vymáhá plnění povinností uložených členůmspolečenství.
(8) Připravuje uzavirání dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, vede jejich
evidenci a kontroluje jejich plnění.
(9) Vystavuje podklady pro proplácení dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení
práce a podklady pro odměny členůuýboru,
(10) Připravuje mandátní smlouvu s SBD Rozvoj, zajišťujejejí uzavření a kontrolu plnění a
koordinuje vzájemnou spolupráci s SBD Rozvoj.

čl. vll.
Hospodář

(1) Vede

(2\
(3)
(4)

(5)
(6)

(7\
(8)

(7')

(8)
(9)

účetnictvíprostřednictvím úětárny SBD Rozvoj (v rámci mandátní smlouvy na
správu domu) v souladu se zvláštními právními předpisy účtovatv soustavě
podvojného účetnictví.
Sestavuje účetnízávěrku (po odsouhlasení položkovéhovýpisu podle číselúčtůa
podle Hlavní knihy předané účtárnou SBD Rozvoj).P_řed(l,ádá přiznání
daním,
pokud tato povinnost vyplývá zprávních předpisů. _{sSD , {
Předkládá k projednání a schválení účetnízávěrku a písemnémateriály, které má
shromáždění projednat.
Na základě smluv uzavřených společenstvím s dodavateli zajišťuje plnění spojená s
užívánímjednotek a společných částídomu (dále jen "služby"), například dodávky
tepla a teplé užitkovévody, elektřiny pro společnéprostory, dodávky studené vody a
odvod odpadní vody, úklid společných prostor, užívánívýtahu, zařízení pro
příjem televizního a rozh]asového signálu.
Vypracovává plán zálohouých plateb na služby pro dům a výši příspěvků do Fondu
oprav na příslušnýrok s ohledem na zvyšování cen. Po schválení shromážděním
respektive výborem předává údaje SBD Rozvoj.
Sděluje jednotlivým členůmspolečenstvípodle usnesení shromáždění a podkladů
účtárnySBD Rozvoj výši příspěvků na náklady spojené se správou domu a
pozemku a uýši zá|oh na úhradu za služby a výši příspěvku do Fondu oprav.
Pro vlastníky jednotek neplatící S|PEM či bankovním účtemzajišťujevystavení
složenek na úhradu měsíčníchzáloh na správu domu, na úhrady za sIužby a na
příspěvek do Fondu oprav.
Na zákIadě podkladů z účtárnySBD Rozvoj vede evidenci (měsíčně,čfurtletně,
celoročně) o úhradě zálohorných plateb na správu domu, na úhradu služeb a příspěvků
do Fondu oprav a předkládá je uýboru SVJ k projednání a k přijetí opatření v případě
zjištěných nedostatků v následujícím členění:
úhrady provedené přes S|PO (podle dokladu předaného účtárnouSBD Rozvoj),
úhrady provedené přes banku (podle uýpisu z běžnéhoúčtuSVJ),
úhrady provedené složenkou (podle uýpisu z běžnéhoúčtuSVJ),
úhrady od bytů SBD Rozvoj podle dokladu předaného účtárnouSBD Rozvoj.
Zajišťujeurgenci a vymáhání neuhrazených záloh na správu domu, na úhrady za
služby a na příspěvek do Fondu oprav. Navrhuje rnýboru, v případě neplatičů,opatření
k vymáháni na základě stanov,
Ve spolupráci s účtárnouSBD Rozvoj zajišťuje vyúčtovánízáloh na úhradu za služby a
vypořádání nedoplatků nebo přeplatků věetně vystavení složenek a jejich předání
(osobně / poštou).
Zajišťuje včasnéplnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazkú a
povinností vůčitřetímosobám a včasnéuplatňování pohledávek společenství.

k

-

faktur na základě přiděleného evideněního Čísla(zapsání Čísla
(10)
\'-' vede evidenci došlých
účtua položky účtuia sleduje jejich vypořádání.z výpisu uŤty.
jiných plnění podle
(11) Zajišťujefinánční'kontrolúÓoitý"n'faktur dodávek, sluŽeb a
(případně dle
uzavřených smluv, siednaných'""n, předaných úěetních podkladů
jiná
oPatření k
dodavátelům potřebná právní nebo
kontroly merioiD'-á' ili
"o'ei
odstranění zjišténýchnedostatků nebo k náhradě vzniklé škody.
výŠi
(12) Zpracovává naurr, na sestavení pIánu oprav na následující rok a navrhuje
příspěvku do Fondu oprav.
o stavu Čerpání
(13) sleduje ěerpáni piostieoků z Fondu oprav a průběžně informuje rnýbor
Fondu oprav pro
a o stavu pÉ"il;ňýón wo"le, . Zpracovává ročnízprávu o čerpáníz
shromáždění vlastníků.
(14) Vede evioenci ;řiňř" výdajů (podle jednotlivých účtů)a měsíční,ČtvrtletníPřehledY
sÝJ É"Řánirob á projeOirani. RočnípřehIed zPracovává jako
předkládá
shromáždění vlastniků,
podklad pro"yoói,
předaného
(15) Vyžaduje od jednotlivých vlástníků a družstevníchbytů, na základě
počtu osob v bytové
formuláře, ád.ani stávu odebrané teplé a studené vody,
jednotce, z toho dětí do 10 let a psů. Kontroluje věrohodnost předaných ÚdajŮ,,. .
nákladŮ na
(16) Zpracovává předané údaje JráJaua je úětáině SBD Rozvoj k rozúČtování
.

jednotlivé bytové jednotky. "
ceny pronájmu
(17) připravuje .rroúuv t pro'nalmu střešní plochy a návrhy na Úpravu rnýše
v důsledku inflace.
vČasnéPlacení Úhrad za
(18) Vede evioenci-smluv na pronájem střešní plochy a kontroluje její
r.ýše urguje porušení
pronájem, v případě nedodženítermínu piatby'či nesprávné
imtuvnicn póoririner a vyžaduje jejich řádné plnění.
o pracovní činnosti,
(19) Vystavuje pracovní výkázy záohóo o prouedení práce, 1d9hť
je
Rozvoj k vyřízení,
SBD
ú_čtárně
podklady k výplatě odměn epnům výboiu a předává
pc
podle
nástedujícího
a Šanonů
(20) zajišťuje,aby hospodářsxe ooitáoy by|y uxt'ádany aó
rozdělovníku:
1. ptán

na jednotlivé
záloh na služby příslušnéhoroku včetně rozúČtovánínájemného

bytové jednotky
2. Pokladna
3. Výpisy z účtů

4. Příjmy z,,nájemn

éhCI" zabytové jednotky,

pronáiem střechy a dalšípříjmy SVJ

5. Hospodaření- uýdaje

Čísetnýpřehled HOSPODAŘENÍ r, 2012
VoDU
Ročnípřehled Zálohy a faktury za TEPLo, TEPLoU VoDU, STUDENoU
1A _ TEPLo

- TEPIA VoDA
1c _ STUDENÁ VoDA
1B

2.0 - komunální odpad
3.0 - neobsazeno
4.0 - elektřina - společnéprostory
4.1 - uýtahy včetně elektřiny
5.0 - pojistné
5,1 - ČSOe poplatky za vedení účtu
5.2 - připojiště_ní pracovnika
5.3 - SiPO - Česká pošta
z př,ljmu
5.4 _měsíčně_ MzĎy, vzp, sociální pojištění, daně
daně z příjmu
5.4.1 _ewrtl"tn§ - MZDY, VZP, sociální pojištění,

5.4.2.pomocný-měsíěněmzdyminusdaňapojištění
5.4.3 - DPP

6.0 - ČtnHosr db mandátní smlouvy
6.1 - dezinsekce
6.3 - revize
7.o - Út<tio domu faktury
8.0 - přeúčtovánína SBD
8.1 - ostatní služby
domu účet315 33
8,.2.1- ostaňi;;iOy nártadů na správu
9.0 - vrácení přeplatků,

6.Neobsazeno

plnění plánu oprav
7.Fond oprav a plán oprav včetně

čt. vlll.
pokladník

(1)ZaiišťujevedenÍúčtů(běŽnýýč"t,spoříciúčet)vevybranébance.
roěně a Předkládá ie výboru Pro
(2) zpracováva řiJnlěJ*ri"* iiett, ,ně!řne, ewňrctne'a

(3) i[l,Jffienci

je pro hospodáře
rnýpisů z úětůa zpracov ává

(4) 333,ffto*ur,.n,

pr9_nr9d.

přtTy

a pro kontrolu s Účtárnou

a přehled uýd3Jů hrazených z účtu,
na spořící účeta opačně,
, qÉJayq je bance, ,/ť^ÁJ,_t' sl?ů

-účtu
99š|v...|
ry_lčet

(5)
(6)

přehled př";iiňó;Éoiu'z,óezného
;
vystavuje příkazy k pro_v9!e.ní;l-"t"b
informuje o nich v,ýbor,
a
účtech
Sleduie uroxv i-a'iJnotiiuy.h

(9)

piúem-p.roriruor.e,
práce, Wplaty odměn členůmřňoru,
u"b"ni pokladny a pokladní hotovosti,
k;iř"í"
2 x roěně připravuje podklady ;'r;

ři

iii;

ěi přiiímané do
zpokladní
kyí
-mé,d, hotovosti
h,"J,:51x;lál*i3Ť-í!lilť:Ti,::}
dohod o provedení
*ípratv
.áň,pý,
Ž
(zejména
.1iRIatv
pokladni noiovósti
z účiůpro dotaci pokladny),
čl. lx.

Revizní, bezpečnostnía protipožární technik

'=iáé!" záxladňí Úaq'" o provedených a plánovaných
(1)Předkládáshromážděnizprávuosprávě.g9Tuapozemkua.odalšichčinnostech
na
společenství,které obsahují
včetně úáajúo použitía stavu přispěvků
povinný"ň-i""iiióh
a
údžbě
opravách,

správu domu a pozemku,,
na daný rok,
(2) Navrhuje piouéjeni revizí a oprav do |lál.u.oplav
ener
ťůelektrické energie,
ea"ti teinňicxycn :íi, rozvodů
(3) Zajišťuje revize a opravy ,poi"Ěny,ňvod,
radiátorŮ'
tepla ;'r"p'ě uiitxbu" vodY vČetně
plynu, vody a odvodu
a
"op"Jňióň nro qriem teĚvizního a rozhlasového signálu
výtahú,
vzduchotechniky,
zarizení otevírání dveřÍ' zvonkŮ'
i,
zařŮ""i
ÚÓ*aór"ň.t"l"Ú
cícn
sdébva
elektrických
v
revizi
kabelové t"l""ii" iabelového internetu)
fi A
a nrováděni
Prováděni í
hromosvodŮ
;ihY
"
,"u"iň"eŇ
.včeině
zajišťuje
(4)
ňiái,p"zái"i
t ÓOitianění závad zjištěných revizí a Po
Óp,ltreli
r.r"uitii"
zákone*.
se
v souladu
SVJ póvádí.kontrolu ieiich
jejich
smlouvY Ól
="nuářn]iňř;
einňosti n" základě uzavření smlout
,dj"-uu"dené
na
dodaváteb
(5) Navrhuje
zajišťujejejich realizaci.
objed návkř; ;;;;ii"h sárváteni
provozní dokumentace domu,
óiblusne technické a
(6) Zajišťuie
aléi.ň Pravidelnou revizi. lnformuje
,**iri.c"i nasic.řň pii&ójt uo"o*j
(7) zajišťuje"ád;i
PoužitívPřiPadě PotřebY'
hístěníňáiili.n ňíirtou a o jejicňpoplachovou
obyvatele
směrnicí pro případ
póid,nim
á
řaoem
š
domu
(8) Seznamuje obyvatete

,"liěii

domě,

plnění,

J;;;

požáru,

(9)Provádíkontrolysklep-níchprostor,chodeba.schodiŠtězhlediskapoŽárníprevence.
domu aze střechy vestibulu,
(10) zajišťujeodklúáni sn,enu u n"rpiortředním okolí
ukládáni směsného komunálního
(11) Dbá o ,iorzóu iontálnerovenb stani a správné
odpadu.
deratlzacn domovních prostor a okolí
(12) Navrhuje a zajišťuje provádění dezinsekce a

domu'

ět. x.
pro
vedeni ělenské agendy
Člen výboru
pravidelnou přílohu zápisu ze
seznam členůspolečenství.seznam Členůtvoří
být průbéžli{tualizován a zahrnuje
schůze shromáždění vlastnixú.-šeznam musí
korespondenčníadresy,
jméno a příjmení, identifik"e"i úáái každého.á"ň"včetně
podílu a dále den vzniku a
označenívlastněné jednotky á u"riř'orti spoluvlastnického
zániku jehočlenstvívespolečenstvi, .^,^r_ l_^^i^ amlllrr
nřevnrltl bytové
hvtr
o převodu
kopie smluv n
(2) Zakládá kopie smluv. o n"uři--nvtowcn" jednotek,
koPie nájemných a
jednotky na'nového vlastníka,'ii"pi'" wpisů'z katastru nemovitostÍ,

(1) vede

(3)

Podnáiemných

smluv,
____: .l-^t^il-,o, b*aíi ttr{nrně nehvrllí
nebYdlí a oronaiír
Pronajímaji
. iontaktními informacemi vlastníků, kteří v domě(telefonickY,
e-mailem,
_

-

Vede
"or"rái a zajišťujepreoařáni-informaci tcmto vlastníkŮm
své jednotky
poštou).

ěl. xl.

ě|envýboruprokontaktovánívlastníkůazajištěníběžnéhoprovozudomu
(1)Zajišťujekontaktovánívlastníkůanájemníkůbytornýchjednotek,odesílánídopisů,
na shromáždění a jiná
předávání řúJ.iŘt. ovter poJřraáy |io ,,nálemn,é", iozvánky
připomínky a_.stížnosti vlastnikŮ

(2)

a

Předkládá je výboru SVJ

';r,,?,fil, To3"ioup
autora připomínky či stížnosti,
k projednání a vyřízeni a9_yriz"ní info*uje
dveřím do domu,
(3) ÝěOd eviOenci ÓJqlý:| klíčůke vchodovým ke
kontejnerorným stáním,
(4) Zajišťuje pi"áau,ani xiiet nenb iejich výměny.
klíček sušárnám,
(5) Vede euioeňcirozpisei vyuziti slšaren a vydávástanovy
spoleěenství a domovní řád,
(6) předává norným m{ite]rlm uvtó"yóň ieonoiter.
bYtových jednotek' sklePních
(7,) ZajišťujeuáÉóuáni tabla " óo*ouními zvonky,-ornáeéní
rOii a poštovníchschránek,
provádí jeho kontrolu,
(8) Zajišťuje UÉ}.ý'Uň1O ,o:PqnY"h částí99Ty."
na
Prostor domu a mYtí oken
(9) Nejméně řoÉna rájistuj"'J"'*ráini utlio
"potečnYÓn
dveří,
chodbách,-oken vestibúlu a vchodových
věetně Úklidu Po malovánÍ' ÚdrŽbu
(10) Navrhuje a zaiišťuje uy*"nuáni sóoÍeenYch Prostor
a obnovu olejorných nátěrů stěn,
zajišťuje jejich ÚdŽbu a navrhuje iejich
(11) Kontroluie siáu óóáÉn .por"óný"h ěástí domu,
obnovu.
prostor a vstupu do domu,
(12) Navrhuje zlepšovánívzhledu interiéru společných dokumentace domu, eviduje a
i"r.ráaani vyrresóve
evidenci
(13) pečuje
u-ňriPáoc. PotřebY umoŽňuje majitelŮm
zakládá připadné změny v ooxumentáci,
opraúárům nahlíženído výkresové dokumentace,

i*

o

bytorných

a

J"j";i;Ř "

ět. xlt.

Podpisová pravidla

(1)

oznámení o svolání shromáždění
Jdeji o písemný práyní. úkon (např . uzauíránísmluv,
musj.být podepsán Předsedou nebo
vlastníků,daňová přiznání
v

;il.r:Ř"ú eini vyňór,
'oalsim

jeho zastoupeni místopÉdóedou- a

ďeňem !ýboru' PodePisuje-li

l,

l ,/
l /
V
e)
7

předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis

datšího člena rnýboru.

Všichni ětenové výboru mají povinnost označovat datem a svým vlastnoručním
podpisem nebo parafou všechny písemnédokumenty jimi provedené a dokončené,
nebo připravené a určenék dalšímuzpracování či schválení výborem nebo
předsedou.

'
i

(g)
(4)

platební příkazy pro běžný styk s bankou a šeky podepisují členovévýboru uvedeni na
příslušnémpodpisovém vzoru banky.
Členy výboru uvedené na podpisovém vzoru banky schvaluje uýbor.
Podpisové vzary a paraíy členůrnýboru jsou evidovány jednatelem uýboru SVJ.

(5)

r

Předseda případně místopředseda rnýboru SVJ podepisují:
všechny interní doklady, věetně pověření členůuýboru k yýkonu dané funkce a zrušení

.

všechny dokumenty písemnéhostyku s orgány státní i regionálnísprávy,

tohoto pověření,

o všechfly základní doklady písemnéhostyku a korespondenci s jinými organizacemi,
podniky, společnostmi, právnickými, fyzickými i soukromými osobami,

o

.

nabídky nazakázky a výběrovářízení,
interní řídícínormy.

(6) Hospodářpodepisuje:
o řádné a mimořádné účetnízávérky,
o

ekonomické studie, rozbory a přehledy vypracované v svJ,
řádná a mimořádná daňová přiznání, před podpisem předsedy qýboru SVJ,

o

doklady písemného styku a korespondenci s jinými organizacemi, podniky, společnostmi,
právnickými, fyzickými i soukromými osobamitýkajícíseekonomické činnosti SVJ,
návrhy objednávek, daňoqých dokladů a faktur na hmotný i nehmotný majetek pro
zajištěníekonomické činnosti SVJ,

r

o
o

návrhy na objednávky, návrhy na likvidaci daňoqých dokladů či faktur na hmotný

i

nehmotný majetek.

(7)

pokladník podepisuje pokladní výdajové a příjmové doklady

případně faktury vyplácené přes pokladnu.

a

parafuje ÚČtenky,

