Usnesení členské schůze Sdružení obcí pro vybudování
a provozování skládky Černošín, IČ: 48325252 ze dne 10. 11. 2011
Členská schůze SOČ na jednání v Černošíně dne 10. 11. 2011
1. volí:
a. ověřovatele zápisu: p. Petráň, Mgr. Štěrbová
b. zapisovatele:
Ing. Pavel Filipčík
2. bere na vědomí:
a. kontrolu plnění usnesení z minulé členské schůze
b. informace o činnosti rady SOČ za období uplynulé od minulé členské schůze
c. hospodaření společnosti Ekodepon za období leden až září 2011
d. informaci o dokončeném projektu „Společně pro ochranu životního prostředí“
e. pořádání prohlídky spalovny ve Schwandorfu ve čtvrtek 24. 11. 2011
f. konání příští členské schůze dne 20. prosince 2011
3. schvaluje:
a. program jednání členské schůze
b. rozpočtové opatření č. 2/2011
c. rozpočet SOČ na rok 2012
d. rozpočtový výhled na léta 2013 až 2016
e. pokácení dřevin na p.p.č. 2721/1 v k.ú. Tachov za účelem uložení telefonní přípojky
do země pro připojení nové budovy finančního úřadu a udělení plné moci panu
Štefanu Zaťkovi, který byl pověřen společností EPLcond s.r.o. k jednání s příslušnými
správními orgány státní a místní správy v rámci investiční stavby Finanční
f. převodu částky 1.500.000 Kč k provedení mimořádné splátky úvěru České spořitelně
g. prodej pozemku p.č. 1383/1 v k.ú. Černošín společností Ekodepon p. Ivanu Vajdovi
h. rozpočet společnosti Ekodepon na rok 2012
i. vstup společnosti Ekodepon do nové společnosti na zpracování odpadu. Podíl
společnosti na kapitálovém jmění této nové společnosti bude činit 5 %, podíl jednatele
společnosti Ekodepon, Ing. Petra Strankmüllera bude činit 1.75 %.
j. vyhlášení záměru prodeje části p.p.č. 2721/1 v k.ú. Tachov za cenu 350 Kč za 1 m2.
Jedná se o díl „a“, který vznikl rozdělením pozemku dle geometrického plánu
č. 4067-563/2011 ze dne 10. října 2011, vypracovaného GEODETICKOU
KANCELÁŘÍ, v.o.s., Tachov.
k. podání žádosti o dotaci na společný projekt „Zelený autobus“ se ZMS Schwandorf
součinnost SOČ a firmy Ekodepon při vypracování studie s ZMS Schwandorf
l. finanční příspěvek p. Miroslavu Plincelnerovi ve výši 20.000 Kč

Miroslav Plincelner
předseda SOČ
Ověřovatelé zápisu: p. Petráň
Mgr. Štěrbová

