ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н
9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ № 809
по протокол № 33 от 31.05.2018 г.
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО: Провеждане на общо събрание на съдружниците на „ВиКШумен“ ООД, гр. Шумен
/т. 1 - с 18 гласа „за”, без „против” и 17 „въздържали се”/
/т. 2 и т. 3 - с 24 гласа „за”, 2 „против” и 9 „въздържали се”/
/т. II - с 32 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/
I. Общински съвет Шумен оправомощава представителя на Община
Шумен в общо събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен“ ООД, гр. Шумен,
да гласува на общото събрание на съдружниците, което ще се проведе на
14.06.2018 г., както следва:
По т. 1 - Приемане на одитиран годишен финансов отчет - счетоводен
баланс, отчет за приходите и разходите и докладите за отчета на дейността и
управлението на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за 2017 г.:
Проект за решение: „Приема годишния финансов отчет – счетоводен
баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на
„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за 2017 г.“ – представителят
на община Шумен да гласува „ПРОТИВ“.
По т. 2 – Избор на одитор за извършване на независим финансов одит и
заверка на годишния финансов отчет на „ВиК – Шумен“ ООД за 2018 г.:
Проект за решение: „Избира за одитор „Приморска одиторска компания“
ООД, регистриран одитор Илия Неделчев Илиев, диплома № 483/1999 г., за
извършване на текущи проверки и заверки на годишния финансов отчет на
„ВиК– Шумен“ ООД за 2018 г. Възнаграждението на одитора не може да
надвишава 9900 лв. без ДДС. Изборът е на осн. Протокол на Одитния комитет
на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ за избор на независим финансов
одит на годишния финансов отчет на „ВиК – Шумен“ за 2018 г.“ –
представителят на община Шумен да гласува „ЗА“.
По т. 3 – Приемане отчета на одитния комитет за 2017 г. на „ВиК –
Шумен“ ООД:
Проект за решение: „Приема отчета на Одитния комитет за 2017 г. на
„ВиК– Шумен“ ООД“ – представителят на община Шумен да гласува „ЗА“.
II. Да бъде свикана извънредна сесия на Общинския съвет за обсъждане
състоянието и перспективите във ВиК-сектора в община Шумен.
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