Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové
hospodářství
IČO: 66365457 Čižická 133, 332 09 Štěnovice

USNESENÍ
ze
Shromáždění zástupců obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové
hospodářství konaného dne 28.4.2011 ve Štěnovicích.
Shromáždění Svazku
hospodářství:

obcí

okresu

Plzeň-jih

pro

odpadové

I. Schvaluje
1. Zprávu o činnosti svazku za rok 2010.
2. Hospodaření svazku za rok 2010.
3. Závěrečný účet svazku za rok 2010 bez výhrad.
4. Návrh činnosti svazku na rok 2011.
5. Rozpočet svazku na rok 2011.
6. Podání žádosti o mimořádnou finanční dotaci KÚ PK na svoz
nebezpečných odpadů ve všech členských obcích svazku pro rok 2011.
7. Prodloužení smlouvy s RRA PK na zajištění administrativní a metodické
pomoci svazku na rok 2011 ve výši 60 000,-Kč včetně DPH.
8. Ukončení členství obcí Ždírec a Hradec u Stoda ve Svazku.
II. Bere na vědomí:
1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2010
s konstatováním závěrečného výroku: nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
III. Ukládá:
1. Výkonné radě svazku zabezpečit v roce 2011 dva svozy nebezpečných
odpadů pro všechny členské obce svazku.
2. Výkonné radě svazku v čele s předsedou svazku prodloužit smluvní vztah
s RRA PK na zajištění administrativní a metodické pomoci svazku na rok
2011.
IV. Pověřuje:
1. Předsedu výkonné rady svazku podepsat smluvní vztah s případným
poskytovatelem dotace na likvidaci NO pro rok 2011.
2. Předsedu výkonné rady svazku podepsat smluvní vztah s RRA PK na
zabezpečování administrativy a metodické pomoci svazku na rok 2011.

V. Volí:
1. Volební komisi ve složení:
Miloslava Beštová, – předseda
František Bečvář, – člen
Josef Toušek, - člen
2.Výkonnou radu ve složení:
Jan Nový – předseda
Marek Sýkora – místopředseda
Miloš Černý – člen
Karel Malý – člen
Marie Čápová – člen
František Šindelář – člen
Lukáš Karkoš - člen
3. Dozorčí radu ve složení:
Jana Nováková, – předseda
Zdeněk Tomášek, – člen
Jan Vyskočil, - člen

VI. Vyzývá:
1. Členskou obec Bolkov, která ještě neuhradila členský příspěvek, aby tak
neprodleně učinila.

Předseda výkonné rady svazku: Jan Nový, v.r.

