Usnesení členské schůze Sdružení obcí pro vybudování
a provozování skládky Černošín, IČ: 48325252 ze dne 14. 6. 2012
Členská schůze SOČ na jednání v Černošíně dne 14. 6. 2012
1. volí:
a. členy pro přípravu návrhu usnesení: p. Karel Fišpera, p. Karel Petráň, p. Jiří Šefčík
b. ověřovatele zápisu: p. Marie Čadková, p. František Čurka
c. zapisovatele:
Ing. Pavel Filipčík
d. předsedkyni sdružení Mgr. Svatavu Štěrbovou
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. informaci o provozu třídícího zařízení a činnosti školicího střediska
d. nabídku MAS Český západ o možnosti dotace na nákup minibusu
e. informaci o průběhu jednání výstavby nového zařízení na energetické využití
komunálního odpadu
3. schvaluje:
a. program jednání členské schůze
b. závěrečný účet SOČ za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad
c. podání návrhu projektu „Zelený autobus“ do Dispozičního fondu – Program
příhraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013
d. dohodu o poskytnutí sponzorského daru ČČK Tachov v roce 2012 ve výši 50 tis.Kč
e. smlouvu o zřízení věcného břemene s Telefónica Czech Republik za jednorázovou
náhradu 500 Kč
f. záměr hledat další způsoby a možnosti řešení likvidace komunálního odpadu včetně
možnosti jeho energetického využití
g. revokaci usnesení členské schůze ze dne 10. 11. 2011, a to vypuštěním části textu
bodu 3.i), kterým byl schválen podíl jednatele společnosti Ekodepon, Ing. Petra
Strankmüllera, ve výši 1.75 % v nové společnosti na zpracování odpadů.
4. pověřuje:
a. jednatele SOČ vypracováním návrhu textu změny stanov SOČ a předložení tohoto
návrhu členům rady SOČ do 30. 6. 2012
b. Ing. Petra Myslivce, člena rady SOČ, k podpisu smlouvy o výkonu funkce předsedy
sdružení
Mgr. Svatava Štěrbová
předsedkyně SOČ
Ověřovatelé zápisu: p. Marie Čadková v.r.
p. František Čurka v.r.

