Usnesení členské schůze Sdružení obcí pro vybudování
a provozování skládky Černošín, IČ: 48325252 ze dne 27. 11. 2008

Členská schůze SOČ na jednání v Černošíně dne 27. 11. 2008
1. volí:
a. návrhovou komisi ve složení:
b. ověřovatele zápisu:
c. zapisovatele:
d. člena rady SOČ:
e. člena rady SOČ:

p. Hruška, p. Slabý
p. Týzl, p. Chaloupková
p. Filipčík
p. Petr Myslivec
Mgr. Svatava Štěrbová

2. bere na vědomí:
a. kontrolu plnění usnesení z minulé členské schůze
b. informaci o činnosti rady SOČ za období uplynulé od minulé členské schůze
c. informaci o provozu třídícího zařízení
d. informaci o provozu školícího střediska
e. informaci o zpětném odběru elektrozařízení
f. Město Kladruby v souvislosti s přijetím za člena SOČ převedlo ve prospěch SOČ
899.730 Kč, a tím splnilo svoji povinnost zaplatit SOČ členský vklad. Tato cena byla
stanovena na základě znaleckého posudku, který vyhotovil znalec jmenovaný
rozhodnutím soudu
3. schvaluje:
a. program jednání členské schůze
b. odvolání JUDr. Kovaříka z funkce člena rady SOČ
c. rozšíření počtu členů rady SOČ na 6 osob
d. rozpočtové opatření č. 2/2008
e. rozpočet SOČ na rok 2009
f. rozpočtový výhled SOČ na léta 2010 až 2013
g. podání přihlášky k registraci k DPH od 1. 1. 2009
h. neodvolat Ing. Marosze z rady SOČ
i. peněžitý dar p. Miroslavu Plincelnerovi ve výši 30.000 Kč
j. změny stanov SOČ, týkající se členských obcí, adres obecních úřadů a předmětu
činnosti společnosti EKODEPON s.r.o., který byl rozšířen o provozování skládky
Kladruby a provozování vzdělávacího zařízení
k. nový věcný vklad SOČ do společnosti EKODEPON s.r.o., který byl oceněn
znaleckým posudkem Ing. Eustacha Hory, Csc., znalcem jmenovaného soudem a
představuje hodnotu nemovitostí získaných od Města Kladruby ve výši 899.730 Kč.
Novým nepeněžitým vkladem se zvyšuje dosavadní vklad jediného společníka na
částku 8.899.000 Kč a základní kapitál společnosti EKODEPON s.r.o. se zvyšuje
z původních 8.000.000 Kč na částku 8.899.000 Kč.

4. ukládá:
a) předsedovi SOČ
- zajistit sepsání notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka společnosti
EKODEPON s.r.o., tj. o svém novém nepeněžitém vkladu, který činí 899.000 Kč, čímž se
zvyšuje základní kapitál společnosti na 8.899.000 Kč.
- zajistit sepsání notářského zápisu o změně společenské smlouvy společnosti EKODEPON
s.r.o., která vyjadřuje nové skutečnosti spojené s vkladem jediného společníka zvýšením
základního kapitálu a rozšířením činnosti společnosti EKODEPON s.r.o.
b) jednateli SOČ
- zajistit vklad vlastnického práva ve prospěch společnosti EKODEPON s.r.o.
c) radě SOČ
- připravit návrh změny stanov SOČ

Miroslav Plincelner
předseda SOČ

Ověřovatelé zápisu: p. Chaloupková
p. Týzl

