Zápis z mimořádné členské schůze Spolku zahrádkářů Milovice-Balonka,
z.s. ze dne 29.8.2019
Přítomno:

Celkem 41 zahrádkářů-členů spolku z celkového počtu 62 zahrádkářů
tj. 66,1 %

Vedení schůze se ujal předseda spolku Ing.Milan Pour v 19,08 hod
1) Úvod – Návrh programu členské schůze
1) Úvod – přivítání členů
2) Vývoj v realizaci napojení elektřiny
3) Různé, Diskuze
4) Výběr mimořádných příspěvků na napojení elektřiny a čerpadla
5) Výměna klíčů ke vstupu do zahrádkářské kolonie
6) Závěr
Program byl schválen všemi přítomnými členy spolku.
2) Vývoj v realizaci napojení elektřiny
Předseda spolku Milan Pour podal informaci o dalším postupu. ČEZ již provedl
zhotovení přípojky ke komunikaci vedle betonárky. Nyní je třeba během nejpozději 14
dní vybrat finance na zhotovení přípojky k oběma studním a zakoupení a umístění
čerpadel. A. Černý navrhl realizovat projekt bez zakoupení nádrží a v příštím roce
řešit umístění nádrží dle situace ohledně vydatnosti pramene v obou studních. Dále
bylo upozorněno, aby zahrádkáři hospodařili šetrně s vodou a po instalaci čerpadel
nepoužívali tuto vodu na závlahu trávníků či napuštění bazénů.
Usnesení: Nový člen spolku zaplatí kromě čl.příspěvku i mimořádný poplatek (studna,
oplocení, čerpání vody, el. přípojka) ve výši koeficientu 15 x plocha vypůjčené
zahrádky. Odstupující uživatel zahrádky dostane 80% z této částky zpět a 20% zůstane
ve fondu spolku. V případě ukončení činnosti spolku se vrátí členům spolku poměrově
– dle velikosti zahrádky, finanční zůstatek spolku.
Toto usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy spolku.
3) Různé, Diskuze
- Uzavření vjezdu 1.11. – 30.3. 2020 klíče k dispozici Kužel ( 733738268),
Procházka( 773077011), Pour (602649994)
- Další brigáda sobota 19.10. 9-12 hod
- Nové č. účtu – 288541331/0 300
- Možné další výrobu klíčů podle originálu: v Lysé nad L. prodejna Cyklo +
zámečnictví ul., ČSA 1767, Lysá nad L.
Je zde ponechán originál klíče s vizitkou Spolku zahrádkářů Milovice Balonka,
cena 45 Kč/ klíč
4) Výběr mimořádných příspěvků
5) Výměna klíčů
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6) Závěr
Předseda spolku poděkoval všem členům za účast na členské schůzi.
Členská schůze byla ukončena v 20, 10 hod.
Zapsal: Jiří Procházka
Předseda. Ing. Milan Pour

1. Místopředseda: Roman Štěpnička
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