РЕШЕНИЕ № 50
31.03.2016 год.
Вземане на Решениe по дневния ред на извънредното неприсъствено Общо събрание
на съдружниците на „ВиК” ООД – гр. Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 139, ал. 2 от ТЗ и чл. 31 от
Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в
търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в
граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински
съвет – Габрово РЕШИ:
1. Заявява съгласие и е ЗА предложението за решение по точка единствена от
дневния ред на свиканото извънредно неприсъствено Общо събрание на
съдружниците на „ВиК“ ООД-гр.Габрово, както следва:
Вземане на решение с оглед изискването на чл. 198о, ал. 1 и чл. 198п, ал. 1 от
Закона за водите за сключване от „ВиК“ ООД - гр. Габрово на Договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от дружеството, за възлагане на дейностите по
чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите.
Предложение за решение Дава съгласие „ВиК“ ООД - гр. Габрово да сключи
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения
и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциацията по ВиК
на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД-гр. Габрово, за възлагане на
дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите.
2. Задължава представителя на Община Габрово Таня Христова - Кмет на
Община Габрово да изпрати настоящото решение на „ВиК“ ООД - гр. Габрово и в
десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на съдружниците да
представи в Общински съвет протокол от заседанието на събранието.
Приложение: Покана от Управителя на „ВиК”ООД – гр. Габрово
с вх. № РД-05-01-55/23.03.2016 г.
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