
SdruŽení majitelrj garáŽí Bory - letiště

Zpravodaj 2013

VáŽení členové SMG - uŽivate|é a v|astníci garáŽÍ.

Naše sMG sdruŽuje ce|kem 853 uŽivatelťr / vlastníkťr garáŽí, kteií jsou organizováni
v jednotliv ch klubech - G 51, G 105, G 126, G 549, c l a C l|. Tyto k|uby mají své
v|astní vfbory, zajišťují čIenské schťrze a mají v|astní hospodaiení' Vfbory k|ubťr ieší
veškeré zá|eŽitosti uvnitr klubťr a starají se o činnost vjejich rámci (odečty e|. energie,
brigády, udrŽba areálrj apod' ), vydávají v|astni Zpravodaje k|ub .

SMG jako právnická osoba zastupuje prostiednictvím vyiboru SMG zájmy všech 853
č|enrj _ uŽivate| či v|astník - vťrči státním organizacím a jinyim právnick m osobám,
reší prípadné zá|eŽitosti mezi jednot|ivfmi kluby.

V uplynulfch letech došlo k uzavňení a oplocení jednotlivfch areá|Ů našich garáŽí,
vyistavba oplocení areálu klubu G 549 probíhá v současné době.

Podari|o se také z|ikvidovat černé skIádky v prostoru našich garáŽí. Je tieba si
uvědom|t, Že prípadná |ikvidace černfch sk|ádek jde z našich společnyich peněz. Věnujte
proto pozornost svému okolí a nepĚipust'te jejich další vznik.

V roce 2012 dá|e pokračova|y pievody garáŽi uŽivatelťr do jejich vlastnictví.
V současné době máme 209 uŽivatelrj a 644 vlastníkŮ garáŽí.

Pievody garáŽí uŽivate|ťr budou v prípadě Vašeho zájmu pokračovat i V roce 2013
za stejnfch podmínek.

Pro zkvalitnění naší práce a |epší informovanost všech č|enťr by|y zŤizeny webové
stránky našeho SMG:

www.s m g -borv.estra n kv.cz

Pro Iepší komunikaci s vfbory byla zÍÍzena e-mailová adresa:

smg.borv@seznam.cz

Naše korespondenční adresa:

Sdružení majite|ťr garáží
Boettingerova 4
301 00 Plzeř

Pri jakékoliv korespondenci vŽdy uveďte Váš klub l

Vtomto roce proběhnou i č|enské schrjze jednotlivlch klubťr. o jejich termínech
budete informování na webovlch stránkách a prostiednictvím svlch k|ubťr. Členská
schťrze SMG proběhne V roce 2014,

Abychom predešli prípadnfm nejasnostem pri prevodu nebo prodeji garáŽí, tak pro

Vaší informaci zveňejĎujeme v príloze na druhé straně ,,Postup pri pievodu a prodeji
garáŽe pro uŽivate|e a v|astníky...

V Plzni 17. ledna2013 Vfbor SMG



PosÚup pfi pÍevodrr a prodoii lar rc pro
uživaÚele a vlasÚnÍIry.

Veškeré prevody a prodeje garáŽi v uŽívání i ve vlastnictví musí b1it rea|izovány
prostrednictvím sMG. Vyplněné ,,Úm|uvy,. a ,,Dohody.. piedáte k podpisu piedsedovi
k|ubu současně s další níŽe uvedenou dokumentací. Zpět dostanete po 1 vytisku
potvrzené ,,Úm|uvy.. a ,,Dohody,. a bude Vám predána dole uvedená dokumentace.
Podmínkou prevodu je uhrazené osobní konto, nahlášení stavu elektroměru (viz
ÚuruvH, bez dtuhu vŮčisMG'

Pževod qaráže v užívání:

,,Úmluva.. mezi uŽivate|em garáŽe a SMG ( viitisk ce|kem 3x
1x viitisk - p vodní uŽivatel , 1x vytisk . novy uŽivate!, 1X v1itisk
sMG)

,,Dohoda.. o uŽívání garáŽe a Společnych pozemk sMG ( v1itisk
ce|kem 2x_ 1x v tisk. novy7 uŽivate|, 1x vytisk - SMG).

PÍevod garáže ve vlastnictví:

,,Úmluvao. mezi v|astníkem garáŽe a SMG ( vyitisk ce|kem 3x
1x vytisk . pťrvodní v|astník, 1x vytisk . novy v|astník, 1x viitisk -

sMG).

,,Dohoda.. o bezp|atném uŽívání společn1ich pozemkť| SMG ( v1itisk
ce|kem 2x _ 1x vyitisk - novyi v|astník, 1x v tisk - SMG).

DalšÍ dokumentace, společná Pro uživatele i vlastníkv:

vypsání dotazníku S udaji nového uŽivatele, resp. vlastníka
(korespondenční adresa, č. te|efonu, e-mai| a pod). Predání kopie
kupní sm|ouvy (cenu moŽno začernit). Predání kopie notáňského
zápisu v prípadě dědictví (netfkající Se garáŽe moŽno začernit).
Úhrada 100,-Kč za pievod garáže, v prípadě dědictví a pÍevodu
v rámci rodiny 50,.Kč.

Všem novÝm uživatel m a vlastníkum budou pŤedánv tvto dokumentv:

. Stanovy SMG.

. Provozní rád areá|u SMG.

. Prťrkaz člena SMG .

o Pos|ední ,,Zpravodaj.. klubu .

StaŇ uživatel - vlastník vrátí (odevzdá| pžedsedovi klubu prukaz AVZO !


