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Usnesení
Městský soud v Praze rozhodl vyšší soudní úřednicí Veronikou Novotnou v právní věci
navrhovatele: Společenství pro dům Vlastina 846, Vlastina , Ruzyně, 161 00 Praha 6,
identifikační číslo 27629023, o návrhu na zápis změny do rejstříku společenství
vlastníků jednotek

takto:

V rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném u Městského soudu v Praze v
oddílu S, vložce číslo 7250

se vymazává

Název:
Společenství pro dům Vlastina 846

Statutární orgán:
předseda výboru: Ing. Jiří Klein, dat. nar. 26. září 1980 ,  r.č. 800926/2767
Praha 6 - Ruzyně, Vlastina 846/40, PSČ 161 00

místopředseda výboru: Bc. Marek Ouředník, dat. nar. 27. srpna 1987 , r.č.
 870827/0307

Praha 6 - Ruzyně, Vlastina 846/40, PSČ 161 00

se zapisuje

Název:
Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Statutární orgán:
předseda výboru: Ing. JIŘÍ KLEIN, dat. nar. 26. září 1980 ,  r.č. 800926/2767
Vlastina 846/40, Ruzyně, 161 00 Praha 6 
den vzniku členství: 3. listopadu 2011 
den vzniku funkce: 3. listopadu 2011

místopředseda výboru: Bc. Marek Ouředník, dat. nar. 27. srpna 1987 , r.č.
 870827/0307

Praha 6 - Ruzyně, Vlastina 846/40, PSČ 161 00 
den vzniku členství: 3. listopadu 2011 
den vzniku funkce: 3. listopadu 2011

Způsob jednání:

Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej



Za správnost vyhotovení: Olga Neuhauserová

 v. r.
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Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej
zastupuje místopředseda. Jde-li o písemné právní jednání, který činí výbor, musí
být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším
členem výboru. Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis
místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru.

Ostatní skutečnosti:
Počet členů statutárního orgánu: 3

Den zápisu změny: dnem nabytí právní moci

 Odůvodnění:

Návrhem došlým soudu dne 15.5.2014, pod čj. Fj 125328/2014 se navrhovatel domáhal
zápisu změn shora uvedeného společenství do rejstříku společenství vlastníků jednotek.

Výbor společenství je kolektivním orgánem. U kolektivních orgánů, jako je výbor
společenství se zapisuje den vzniku členství a den vzniku funkce, jestliže je člen tohoto
orgánu zvolen za předsedu nebo místopředsedu (tedy za funkcionáře v daném orgánu).
Vzhledem k tomu, že p. Jiří Klein a Marek Ouředník byli zvoleni za členy výboru i za
předsedu a místopředsedu, vzniká jim funkce i členství ve výboru. Vzhledem k
tomu soud zapsal nad návrh i den vzniku funkce tak, jak uvedeno ve výroku tohoto
usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

 

V Praze dne 20. května 2014
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