
Členská schůze Sdružení majitelů garáží – Klub G549 

Konaná dne 16. dubna 2019 od 17,00 do 19,00 hod 

USNESENÍ 

Usnesení 1 – Volba výboru klubu a kontrolní komise 

Pro další volební období navrhujeme jako členy výboru pana Ing. Tomáše Buška, pana Pavla Holuba, 
pana Ing. Pavla Dyrhona a pana Ing. Miroslava Buška.  

Hlasování: pro 112 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 2 hlasy. 

Návrh byl  SCHVÁLEN většinou hlasů. 

 

Pro další volební období navrhujeme jako člena kontrolní komise pana Ing. Vladimíra Rajnocha.  

Hlasování: pro 110 hlasů, proti 0 hlasů, zdrželo se 4 hlasy. 

Návrh byl  SCHVÁLEN většinou hlasů. 

Usnesení 2 – Členská schůze ve formě shromáždění delegátů 

Členská schůze bere na vědomí záměr výboru klubu. Využívat v časovém období čtyř let do další 
členské schůze pro schvalování důležitých rozhodnutí členskou schůzi ve formě shromáždění delegátů ve 
smyslu platných stanov.   

Tento návrh vychází ze schválených stanov zapsaného spolku a nebylo o něm hlasováno. 

 

Usnesení  3 – Obnova stávajícího povrchu v areálu garáží 

 Členská schůze bere na vědomí stav probíhajících přípravných prací pro zahájení obnovy stávajícího 
povrchu v areálu garáží. Dále zůstává v platnosti usnesení členské schůze z 15. dubna 2015 o příspěvku 1.000,- 
Kč za rok na garáž na tento projekt s výjimkou roku 2019, pro který byl příspěvek jednorázově navýšen dle 
usnesení č. 7 

Tento návrh vychází ze schváleného usnesení členské schůze z 15. dubna 2015 a nebylo o něm 
hlasováno. 

 

Usnesení  4 – Zvýšení platby za sekání a údržbu zeleně v areálu 

Návrh zvýšení příspěvku na sekání a údržbu zeleně v areálu ze současných 60,- na 80,- Kč na  garáž za 
rok.  

Hlasování: pro 111 hlasů, proti 1 hlas, zdrželo se 2 hlasy. 

Návrh byl  SCHVÁLEN většinou hlasů. 

 

Usnesení  5 – Použití dostupných prostředků z Fondu oprav na rekonstrukci rozvodu elektrické energie 
v areálu klubu  

Návrh účastníků členské schůze použít již dostupné prostředky našetřené ve Fondu oprav klubu za roky 
2016 až 2018 také na rekonstrukci rozvodu elektrické energie v areálu klubu z důvodu finanční náročnosti akce. 

Hlasování: pro 104 hlasů, proti 5 hlasů, zdrželo se 5 hlasů. 

Návrh byl SCHVÁLEN většinou hlasů. 



 

Usnesení  6 – Řešení kritického stavu rozvodu el. energie v areálu  

Návrh I – provést celkovou rekonstrukci rozvodů elektrické energie v areálu klubu. Nové rozvody 
připravit pro možnost samostatného připojení každého člena k odběru elektrické energie. Skříně pro umístění 
elektroměrů vybudovat na čelech bloků. Pro společné potřeby zachovat připojení klubové garáže a umožnit 
připojení posuvné brány. 

Hlasování: pro 60 hlasů, proti 31 hlasů, zdrželo se 23 hlasů.  

Návrh byl SCHVÁLEN většinou hlasů.  

 

Návrh II – provést celkovou rekonstrukci rozvodů elektrické energie v areálu klubu. Nové rozvody 
připravit pro možnost uložení podružných elektroměrů v čelech bloků. Pro společné potřeby zachovat připojení 
klubové garáže a umožnit připojení posuvné brány. 

Hlasování: pro 31 hlasů, proti 60 hlasů, zdrželo se 23 hlasů. 

Návrh byl ZAMÍTNUT většinou hlasů. 

 

Usnesení  7 – Jednorázový příspěvek na pokrytí nákladů rekonstrukce rozvodu elektrické energie v areálu 
klubu  

Návrh do vyúčtování nákladů pro rok 2019 započítat místo platného příspěvku dle  výše uvedeného 
Usnesení č. 3 částku 7.000,- Kč na garáž do účelového fondu oprav na rekonstrukci komunikací a nově i na krytí 
předpokládaných nákladů pro rekonstrukci rozvodů elektrické energie v areálu klubu. 

Hlasování: pro 73 hlasů, proti 14 hlasů, zdrželo se 27 hlasů. 

Návrh byl SCHVÁLEN většinou hlasů. 

 

Usnesení  8 – Výstavba posuvné automatické brány  

Návrh vystavět ve druhém vjezdu do areálu posuvnou automatickou bránu. S možností doplnit vjezd 
kamerovým systémem. Cílem je zamezit vjezdu do areálu neoprávněným osobám.  Očekávané náklady 500,- Kč 
na garáž budou zahrnuty do předpokládaných výdajů pro rok 2019.  

Realizace proběhne co nejdříve , ale až po projekčním vyřešení rekonstrukce rozvodů elektrické 
energie v areálu a zahájení stavební realizace projektu rekonstrukce rozvodů. 

Hlasování: pro 70 hlasů, proti 21 hlasů, zdrželo se 23 hlasů. 

Návrh byl  SCHVÁLEN většinou hlasů. 

Schválená usnesení jsou závazná pro další práci výboru klubu G 549. 

 
 
V Plzni dne: 16.4.2019                         Ing. Tomáš Bušek  

předseda klubu G549 
 

 


