
USNESENI
z Členské schťrze SMG P|zeř Bory - |etiště

konané dne 17. prosince 2013

Č|enská schťrze sMG se V souIadu se Stanovami SMG konala svo|áním všech
členťr SMG jako rádná a volební ve dvou|etém cyklu.

C|enská schťrze vyjadruje souh|as s činností vyiboru SMG v up|ynu|ém vo|ebním
období.

Č|enská schtize SdruŽení maiitelťr garáží:

1. Bere na vědomí , Že Usnesení z minu|é Členské schťrze V roce 2012 by|o
spIněno.

2. Schva|uje Zprávu vfboru SMG o činnosti SdruŽení v up|ynu|ém vo|ebním období,
pÍednesenou piedsedou sMG |ng. Sahu|ou a vyslovuje uspokojení s prací
vfboru SMG.

3. Schva|uje Zprávu o hospodafení sMG v upIynu|ém volebním období
pĚednesenou hospodáiem sMG p' Zemenem.

4. Schva|uje Zprávu revizní komise SMG, piednesenou jejím pĚedsedou |ng.
Tenorou.

5. Schvaluje vfsledek voleb do u./boru SMG a kontrolní komise SMG na další
volební období 2 let.

a) Predsedou vfboru SMG by| zvo|en |ng. Jirí Sahu|a jako statutární zástupce
SMG

b) Do v1iboru SMG by|i dá|e zvo|eni: |ng. Rostis|av Dufek, |ng. Kare| Hodan, p.
Vác|av Ke|ler, p. Kare| Loose, p. Vác|av Mráz, p. V|adimír otta, p. Vlastimil
Rejšek, pí. Hana Rábová, p. Kare| Š|ajer, p. Váctav Zemen.

c,) Predsedou kontrolní komise-SMc by| zvo|en |ng. Mi|oš Tenora.
ď) Do kontro|ní komise byli dá|e zvo|eni: p. Ladis|av Hekr a p. Bohus|av Med.

6' Čbnská schťrze SMG uk|ádá nově zvotenému vfboru SMG:
a) Vyhodnotit diskusi z Č|enské schťrze a zohlednit doporučení a náměty pri další

činnosti vy7boru SMG.
b) Zahě4it piípravu novfch stanov SMG podle NoZ.
c) s prih|édnutím k obecně p|atn1im zásadám, piedpis m, stanovám a usnesením

SMG, co nej|épe zastupovat většinové zá4my všech členťr SMG a to uŽivate| i

v|astníkťl garáŽí.
d) Da|ší Členskou sch zi SMG V roce 2014 svo|at formou zastoupení delegátťr

jednotlivfch klubťt SMG pod|e klíče 1:10 a členové vyiboru a kontro|ní komise
SMG.

e,) Všem č|enťrm sMG pos|at cestou jednot|ivfch k|ubťr kopii tohoto Usnesení
z členské schťrze SMG'

SDRUŽEI\Í MA.IITELŮ GARÁŽÍ
V P|zni 17. prosince 2013 /a\ BoilY . LETIŠTE
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