Usnesení
z VH SMOOS konané dne
3. 12. 2019 od 16:00 hodin
ve velké zasedací síni MěÚ Strakonice
VH – 3/12/19
VH SMOOS:
I. Volí:
a)zapisovatelku z VH SMOOS Ing. Ivetu Švelchovou
b) návrhovou komisi ve složení: Jiří Iral, Pavel Ounický a Jan Houzim
c) ověřovatele zápisu z VH SMOOS Josefa Štrébla a Ing. Luboše Peterku
II. Schvaluje:
a) program jednání VH bez změn
b) rozpočet SMOOS na rok 2020, kde celkové příjmy jsou ve výši 85 000,Kč a celkové výdaje ve výši 85 000,- Kč
c) střednědobý rozpočtový výhled SMOOS na rok 2020 - 2023
d) podání žádosti v rámci dotačního programu JčK pro rok 2020, Podpora
činnosti mikroregionů pro rok 2020
e) inventarizační komisi k provedení inventury majetku SMOOS za rok 2019
ve složení Ing. Václav Valhoda, Helena Sosnová, Ing. Iveta Švelchová a
Dana Dubová
f) ukončení členství SMOOS ve svazku SMOJK a to ke dni 31. 12. 2019
III. Bere na vědomí:
a) informace ředitel ČSAD STTRANS, a.s.
b) informace ředitele Nemocnice Strakonice, a.s.
c) informace předsedkyně TO Prácheňsko
d) informace předseda OFS Strakonice
e) informace starostky obce Sudice a členky svazku obcí Malá Haná
o
řešení likvidace odpadů v jejich regionu
f) informace zástupkyně Jihočeského kraje, odboru zemědělství, lesnictví a
ŽP o problematice likvidace odpadů v Jihočeském kraji
g) informaci o možnosti podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu
JčK pro rok 2020, Podpora činnosti mikroregionů pro rok 2020
h) informaci o činnosti Rady SMOOS v uplynulém období na vědomí
i) informace z jednání Rady SMOOS o problematice likvidace odpadů na
okrese Strakonice a o aktivním zapojení se SMOOS do řešení této
problematiky
j) informace z projektu MAP II ORP Strakonice

IV.

Ukládá:

a) Radě SMOOS zahájit jednání se zainteresovanými organizacemi, institucemi a
firmami o možných variantách likvidace odpadů na okrese Strakonice a průběžně
informovat o výsledcích jednání členské obce, městyse a města
b) zaslat usnesení VH o ukončení členství SMOOS ve svazku SMOJK předsedovi
SMOJK do 20. 12. 2019

Strakonice, dne 3. 12. 2019
Ověřil: Josef Štrébl

Ing. Luboš Peterka

Zapsala: Ing. Iveta Švelchová

