
Dodatek č. 2   STANOV AMK PLZEŇ SLOVANY        
         schválených konferencí dne 9. 11. 2005                   

           schválený konferencí dne 19. 3. 2013 

 
 

1. Doplňuje se  článek stanov č. 11 Orgány organizace o bod Ch 

 Ch) aktiv garážníků jednotlivých areálů 

2. Doplňuje se článek  15 o bod a 

Článek 15 a 

 1.)Aktiv garážníků areálu rozhoduje jen o věcech týkajících se tohoto areálu. 

  2.)Volí členy samosprávy a delegáty na konferenci  

 3.)Usnášení schopnost Aktivu garážníků je dána bodem  15 . odst."l". tj. jako  

 členská schůze či konference Stanov AMK Plzeň Slovany 

 

2. Doplňuje se  Část IV- Hospodaření 

Čl. 18 - Zásady hospodaření  

 o bod č. 6 pravomoci jednotlivých orgánů 

předseda AMK je oprávněn rozhodovat o částkách do 10 000. - Kč 

o svém rozhodování informuje výbor  

výbor AMK je oprávněn rozhodovat o částkách do 60 000. - Kč  

aktiv garážníků je oprávněn rozhodovat o částkách do 120 000. - Kč 

vyšší částky na 120 000. - Kč jsou jen v pravomoci členské schůze či konference. 
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