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Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka L 58923

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 29. července 1994
Spisová značka: L 58923 vedená u Městského soudu v Praze
Název: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka
Sídlo: Frant. Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01 Rakovník
Identifikační číslo: 470 19 549
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Účel:

VSOR je založen za účelem jednotné správy a řízení vodovodů, kanalizací a 
vodohospodářských zařízení, podpory vzájemné spolupráce a pomoci na úseku 
zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, prosazování 
racionálního hospodaření se zdroji pitné vody a jejich ochrany, jednotné 
ekologické politiky v území a výstavby vodovodů a kanalizací koordinovaným 
postupem všech členů sdružení, sdružování finančních a dalších prostředků a 
koordinovaného postupu při získávání dotací a subvencí pro rozvoj 
vodohospodářských zařízení, stanovení společné a jednotné věcně 
usměrňované ceny vodného a stočného na principu solidarity všech členů 
sdružení.

Název nejvyššího
orgánu:

valná hromada

Statutární orgán:
člen představenstva:

  LENKA DAENEMARKOVÁ, dat. nar. 3. ledna 1964
č.p. 58, 270 01 Přílepy
Den vzniku členství: 30. listopadu 2010

člen představenstva:
  Ing. MARCEL FRANĚK, dat. nar. 29. dubna 1958

č.p. 119, 270 41 Slabce
Den vzniku členství: 21. března 2011

Předseda
představenstva:

  Mgr. TOMÁŠ VALER, dat. nar. 6. listopadu 1968
Nouzov 31, 270 31 Senomaty
Den vzniku funkce: 30. listopadu 2010
Den vzniku členství: 15. ledna 2001

místopředseda
představenstva:

  Ing. ROMAN VALUŠ, dat. nar. 20. února 1973
Školní 414, 270 33 Jesenice
Den vzniku funkce: 8. března 2011
Den vzniku členství: 30. listopadu 2010

člen představenstva:
  MUDr. IVO TREŠL, dat. nar. 5. července 1972

Komenského nám. 515, Rakovník II, 269 01 Rakovník
Den vzniku členství: 4. prosince 2017

Počet členů: 5
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