REGIONÁLNÍ SVAZEK OBCÍ „VLTAVA“
se sídlem Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
všem členům RSOV
Ve Větřní dne 25.5.2009

POZVÁNKA
na XVII. Valnou hromadu Regionálního svazku obcí „VLTAVA“,
která se bude konat v úterý 23. června 2009 od 10,oo hod.,
v Hotelu Green ve Větřní ( bývalý hotel Golf)
Program:
1/ Prezence 9.00 – 10.00 hod.
2/ Úvod a organizační náležitosti dle stanov a jednacího řádu
3/ Schválení závěrečného účtu RSOV za rok 2008 a zprávy o výsledku hospodaření RSOV
za rok 2008
4/ Vyhodnocení rozboru nákladů provozu multifunkčního vozidla – informace zástupce
společnosti Služby města Český Krumlov s.r.o.
5/ Schválení výše příspěvku RSOV na dotřiďovací linku Služeb města Český Krumlov a
stanovení poplatku členských obcí za ½ r. 2009,
6/ Schválení dodatku smlouvy o spolupráci mezi RSOV a Službami města Český Krumlov
s.r.o.
7/ Schválení dodatku ke smlouvě o provozu multifunkčního vozidla mezi RSOV a
Službami města Český Krumlov s.r.o.
8/ Volba orgánů RSOV dle stanov RSOV ( představenstvo a dozorčí rada )
9/ Vystoupení zástupce společnosti EKOKOM a.s.
10/ Různé
11/ Diskuse
12/ Závěr
V zájmu usnášení schopnosti žádám členy,aby případnou neúčast oznámili alespoň 3 dny
předem paní Jiříčkové,tel.380 732 373 (Obec Větřní).
Dovoluji si připomenout,že podle platných stanov zastupuje obec starosta, případně jím
zmocněný zástupce, který se při prezenci prokáže plnou mocí. Dle platných stanov budou na
valné hromadě voleny nové orgány RSOV. Pěti členné představenstvo a, tří členná dozorčí
rada. Návrh kandidátů na člena představenstva a dozorčí rady je oprávněna podat písemně
kterákoliv členská obec, návrhem doručeným představenstvu na adresu regionálního svazku
k rukám p. M. Jiříčkové, Obecní úřad Větřní, Na Žofíně 191, 382 11 Větřní, e-meilová adresa
tajemnik@obecvetrni.cz. , nebo na adresu předsedy představenstva p. Milana Štindla starosty
obce Zlatá Koruna, e-meilová adresa: ou@zlatakoruna.cz a to nejpozději 10 dnů před
konáním valné hromady. Nelze-li pro nízký počet takto navržených kandidátů sestavit
kandidátku, doplní potřebný počet představenstvo vlastním návrhem.
Po skončení programu je zajištěn pro účastníky oběd.
Předseda představenstva
Milan Štindl, v.r.

