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ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE  DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POBEROUNSKÉ ODPADY 

(dále jen „zápis“) 
 

 

Číslo  4/2022 

Den konání 9.6.2022 

Místo konání Zasedací místnost MěÚ Černošice, Černo-

šice 

Přítomní zástupci členských měst a obcí B. Tesařová, P. Weber, T. Smrčka, J. Svobo-

dová, M. Simanová, T. Snopek, F. Kaštánek, 

S. Biskupová, F. Kořínek, R. Štěrba 

Omluvení starostové M. Hrdlička, L. Živná, J. Šůrová, S. Králová, 

P. Hampl, V. Roztočil   

Neomluvení starostové - 

Hosté 

 

J. Marek, S. Štětková (oba POBERO) 

Počet občanů 0 

Ověřovatelé zápisu B. Tesařová, T. Smrčka 

Předsedající P. Weber 

Zapisovatel zápisu P. Weber 

 
 
 

1) Úvod - Zahájení veřejné členské schůze Dobrovolného svazku obcí Dobrovol-
ného svazku obcí Poberounské odpady  
 

Předsedající zahájil členskou schůzi DSO v 16.00 hodin. Přivítal všechny přítomné na šesté člen-
ské schůzi DSO Poberounské odpady v roce 2022. Předsedající konstatoval, že členská schůze 
byla řádně svolána podle právních předpisů stanovující postup při svolávání jednání územních 
samosprávných celků. Dále uvedl, že je přítomno deset zástupců členských obcí  DSO Poberoun-
ské odpady, schůze je tudíž usnášeníschopná. 
Předsedající navrhl zvolit ověřovateli dnešního zápisu B. Tesařovou a T. Smrčku, zapisovatele 
dnešního zápisu P. Webera. 
Přítomní byli vyzváni, aby přednesli k  návrhu námitky nebo připomínky.  
Žádné námitky ani připomínky nebyly vzneseny.  
 

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:   
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Usnesení č.1/4/2022 
 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje ověřovatele zápisu z dnešní členské schůze 
Barboru Tesařovou a Tomáše Smrčku, zapisovatele zápisu z dnešní schůze Petra Webera 
 

Výsledek hlasování: PRO 10 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

 

Usnesení číslo 1/4/2022 bylo schváleno. 

 

2) Projednání námitek a návrhů k zápisu z členské schůze konané 13.4.2022  

Předsedající vyzval přítomné, aby vyjádřili své námitky vůči zápisu z členské schůze DSO konané 
13.4.2022.  Žádné námitky ani připomínky nebyly vzneseny.  

 

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:   
 
Usnesení č.2/4/2022 
 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje zápis z minulé Členské schůze konané dne 
13.4.2022. 
 

Výsledek hlasování: PRO 10 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

Usnesení číslo 2/4/2022 bylo schváleno. 

 

 

3) Návrh programu Členské schůze DSO Poberounské odpady 
 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu Členské schůze DSO Poberounské odpady, 
který byl řádně vyvěšen na úředních deskách obecních/městských úřadů členských obcí.  
 

Na programu Členské schůze DSO Poberounské odpady dne 9.6.2022 jsou tyto body k projed-
nání: 
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1. úvod  
2. projednání námitek a návrhů k zápisu z členské schůze konané dne 13.4.2022  
3. návrh programu členské schůze  
4. Projekt POBERO s.r.o. – informace pro členské obce 
5. různé  
6. diskuze  
7. závěr 

 

Přítomní byli vyzváni, aby vznesli k  předloženému návrhu a úpravám programu námitky či při-
pomínky. Nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 

Předsedající dal hlasovat o tomto návrhu usnesení:   

 
Usnesení č.3/4/2022 
 
Členská schůze DSO Poberounské odpady schvaluje program členské schůze konané dne 
9.6.2022.  
 

Výsledek hlasování: PRO 10 

 PROTI 0 

 ZDRŽEL SE 0 

 

Usnesení číslo 3/4/2022 bylo schváleno. 

 
 

4) Projekt POBERO s.r.o. – informace pro členské obce 
 
 
 
Předsedající krátce seznámil přítomné se stavem přípravných prací v rámci projektu POBERO a 

předal slovo J. Markovi a S. Štětkové, kteří s jednotlivými starosty členských obcí prošli fi-
nální verzi návrhu svozových tras a dní.   

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení   

 

5) Různé 
 
V rámci tohoto bodu nebyl prezentován žádný příspěvek 
 

6) Diskuze 
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Diskuze proběhla u jednotlivých bodů programu. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
 

 
7) Závěr 
 

Předsedající poděkoval přítomným za aktivní  účast na členské schůzi DSO Poberounské odpady 
a ukončil jednání v 17.00 hod. 
 
 
 

 

………………….. 
PhDr. Mgr. Petr Weber v. r. 
Předseda DSO Poberounské odpady 

   
Zapisovatel:  
 
                          ……………………… 
                          Petr Weber, v.r. 
 
 

 
Ověřovatelé:  
  ………………………   ……………………………. 
                B. Tesařová                                   T. Smrčka 

 


