Usnesení členské schůze Sdružení obcí pro vybudování
a provozování skládky Černošín, IČ: 48325252 ze dne 8. 6. 2011
Členská schůze SOČ na jednání v Černošíně dne 8. 6. 2011
1. volí:
a. ověřovatele zápisu: p. Jaroslava Chaloupková, Ing. Pavel Nutil
b. zapisovatele: Ing. Pavel Filipčík
2. bere na vědomí:
a. kontrolu plnění usnesení z minulé členské schůze
b. informaci o činnosti rady SOČ
c. informaci o provozu třídícího zařízení a činnosti školicího střediska
d. informaci o ukončení „Společně pro ochranu životního prostředí“
3. schvaluje:
a. program jednání členské schůze
b. závěrečný účet SOČ za rok 2010 s vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad
c. rozpočtové opatření č. 1/2011
d. podání žádosti o dotaci na výstavbu zařízení na zpracování biologického odpadu
z prostředků Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013
e. dodatek smlouvy o pronájmu zařízení na třídění odpadu se společností Ekodepon
s.r.o.. Výše měsíčního nájemného se počínaje 1. 7. 2011 snižuje o 25.000 Kč
f. dohodu s poskytnutí sponzorského daru ČČK za rok 2011 ve výši 50.000 Kč
g. neuzavřít s Městem Planá smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemků
v Plané
h. financování přepravy žáků škol členských obcí do školicího střediska v Černošíně
i. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Telefónica Czech
Republic, a.s., zastoupenou společností EPLcond s.r.o.
j. pořízení multifunkčního zařízení a židlí do školicího střediska
k. revokaci usnesení ze dne 3. 12. 2009, kterým byla schválena koupě části pozemku
p.p.č. 270/4 v k.ú. Lažany o výměře přibližně 20.560 m2
4. pověřuje:
a.
jednatele společnosti Ekodepon připravit text smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
smlouvy o zřízení věcného břemene a nájemní smlouvy, a to v souvislosti s užíváním
p.p.č. 270/4 v k.ú. Lažany o výměře 41.420 m2 a uzavřít tyto smlouvy s Ing. Martinem
Holubem
Miroslav Plincelner
Předseda SOČ

Ověřovatelé zápisu: p. Jaroslava Chaloupková
Ing. Pavel Nutil

