Usnesení z konference AMK Plzeň-Slovany dne 27. 3. 2018
Návrhová komise předkládá po projednání tento návrh usnesení:
1. Schvaluje:
a) zprávu předsedy výboru ÚAMK AMK Plzeň-Slovany o činnosti výboru za dobu od
poslední konference
b) zprávu předsedy dozorčí komise
c) zprávu o finančním hospodaření za rok 2017 a rozpočet na rok 2018
d) odpis nedobytných pohledávek z důvodu exekuce za r. 2012-14 ve výši 21.867,- Kč
e) za zaslání upomínky účtovat poplatek 50,- Kč
2. Ukládá
a) dále důsledně pokračovat ve vymáhání pohledávek za částečně či úplně neuhrazené
faktury s tím že kdo nezaplatí ve stanoveném termínu bude mu zablokován přístup do areálu
přes mobilní telefon a zaslat soudu požadavek na vydání platebního příkazu– odpovídá
předseda a hospodář
b) zveřejnit ve vývěsní skříňce zprávu o činnosti výboru, dozorčí komise, hospodaření za
rok 2017, rozpočet na rok 2018 a usnesení z konference – odpovídá předseda výboru,
předseda DK a hospodář
c) zveřejnit ve vývěsních skříňkách čísla garáží, jejichž majitelé dosud nenahlásili stav
elektroměru – odpovídá předseda
d) rozdíl mezi skutečnou spotřebou účtovanou od ČEZ a nahlášeným stavem rozúčtovat
mezi garážníky, kteří neodevzdali hlášení o spotřebě (dle jednotlivých bloků) – odpovídá
předseda a účetní
e) u garáží kde není vlastníkem fyzická osoba zrušit čísla na bránu (ponechat pouze jedno) a
účtovat tržní nájemné – odpovídá předseda
3. Souhlasí s kooptací pí. Mileny Ježkové do dozorčí komise jako náhrada za p. Šestáka Ivana,
který byl kooptován do výboru. Dále souhlasí s kooptací p. Krblicha Josefa do výboru jako
náhradu za hospodáře p. Kříže Václava, který se rozhodl ukončit svoji činnost ve výboru
4. Bere na vědomí :
zprávu předsedy mandátové komise o účasti na dnešní konferenci:
pozváno

67

členů

účastní se

40

členů tj. 59,7 %

Konference je usnášení schopná
Pro usnesení hlasovalo

40

Proti hlasovalo

0

Zdrželi se hlasování

0

Za návrhovou komisi: Černý, Vaněk , Šesták

