MĚSTYS SVATAVA

V Ý P I S U S N E S E N Í Z Á P I S U č. 04/05/2020
z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava
konaného dne 21. května 2020 od 16:30 v tělocvičně městyse Svatava.
Přítomni: 9 zastupitelů (Jana Adamcová, Vladimír Adamec, Mgr. Olga Gossová, Pavel Mleziva,
Karel Pošva, Mgr. Růžena Puchingerová, Ing. Bc. Alice Skokanová,
Karel Šteffl, Bc. Hana Winterová)
Omluveni: Václav Kasl, Richard Šeda
Zastupitelstvo městyse (ZM) po projednání schválilo:
Usnesení č. 312:
 Kateřinu Oršulovou jako zapisovatelku, Janu Adamcovou a Karla Pošvu jako ověřovatele
zápisu č. 04/05/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Svatava
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 313:
 návrh starosty doplnění programu jednání ZM o:
- informace z hodnocení nabídek - ,,Oprava fasády na objektu Sadová č.p. 14,
Svatava (márnice)“
- cenová nabídka – výměna otopných těles v objektu MŠ Podlesí, Svatava
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 314:
 program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování: pro 9
proti

0

zdržel se 0

Usnesení č. 317:
 schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň, IČO: 04084063, pod
označením ,,VPIC Svatava, rek. ploch ul. S. K. Neumanna a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 318:
 schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí, zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemcích
p.č. 673/1, 622/24, 622/11 a 71/5 v k.ú. Svatava s povinnými vlastníky:
H. S., Sokolov; E. H., Sokolov; M. L., Sokolov a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 319:
 schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na akci ,,Oprava fasády na objektu Sadová č.p. 14,
Svatava (márnice) nabídku p. Jiřího Vlacha – Vlachstav, Pohraniční stráže 234, 357 03
Svatava, IČO: 66355249 za celkovou cenu 472.150,00 Kč bez DPH
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 320:
 schvaluje cenovou nabídku na výměnu otopných těles v objektu MŠ Podlesí, Svatava od
firmy J & M Svoboda s.r.o., Hlavní 619, 357 35 Chodov, IČO: 06561217 o celkové výši
92.198,00 Kč bez DPH
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 2 (Gossová, Pošva)
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Zastupitelstvo městyse po projednání delegovalo:
Usnesení č. 315:
 jako zástupce městyse na valnou hromadu Vodohospodářského sdružení měst a obcí
Sokolovska, IČ 49163451, se sídlem Sokolov, Nádražní 544, PSČ 356 01 s datem konání
19.06.2020 starostu městyse Vladimíra Adamce. V případě, že by se této valné hromady
nemohl starosta účastnit, bude městys zastupovat místostarostka Ing. Bc. Alice
Skokanová.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo městyse po projednání delegovalo a uložilo:
Usnesení č. 316
1. ZM deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne
19.6.2020, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a o
stavu majetku společnosti,
b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2019,
c) zpráva dozorčí rady společnosti,
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2019 a účetní ztrátě,
e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019
f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o
částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,
g) projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků,
h) rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,
i) rozhodnutí o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na
pachtovné z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti ve
prospěch věřitele Československá obchodní banka, a.s. jako forma zajištění
v rámci úvěru čerpaného za účelem financování odkoupení aktiv dle Smlouvy o
převodu aktiv za účelem nabytí majetku,
j) rozhodnutí o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného
dceřinou společností VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,
k) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní
závěrky za rok 2019 a zprávy dozorčí rady za rok 2019,
l) rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci přijetí úvěru za účelem financování
koupě části závodu Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu
městyse Vladimíra Adamce, a
2. ukládá mu, aby za městys Svatava jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně
rozhodl o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na valnou
hromadu společnosti:
-

o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2019 a účetní ztrátě,

-

o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2019

-

o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady a o
částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál společnosti,

-

projednání předmětu nepeněžitých vkladů a rozhodnutí o částkách, které se
započítávají na vklad společníků,
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-

o rozhodnutí o lhůtě pro převzetí vkladové povinnosti,

-

o schválení zřízení zástavního práva k pohledávkám společnosti na pachtovné
z propachtování vodohospodářské infrastruktury společnosti za účelem
zajištění splnění povinností vůči věřiteli Československá obchodní banka, a.s.
vyplývajících ze smlouvy o úvěru čerpaného ve výši 32 294 930,- Kč za
účelem koupě aktiv od společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov,
s.r.o.,

-

o schválení převzetí ručitelského závazku v rámci úvěru čerpaného dceřinou
společností VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.,

-

o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní
závěrky za rok 2019 a zprávy dozorčí rady za rok 2019,

-

o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci přijetí úvěru čerpaného ve výši
39 240 000,- Kč od Československé obchodní banky, a.s. za účelem koupě
části závodu Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude městys
zastupovat místostarostka Ing. Bc. Alice Skokanová.

3. přebírá závazek k nepeněžitému vkladu v hodnotě 3 300 000,- Kč do základního kapitálu
společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
4. schvaluje splacení závazku ke vkladu do základního kapitálu společnosti nepeněžitým
vkladem, který je podrobně popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku č. 605/2020 znalkyně
Ing. Jaroslavy Medvědové,
5. uděluje oprávnění podepsat listiny spojené se zvýšením vkladu do základního kapitálu
společnosti starostovi městysu.
Výsledek hlasování: pro 9

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
Usnesení č. 321:
 informace o činnosti městyse.

Zápisy ze zasedání ZM jsou v souladu se zákonem pro veřejnost k nahlédnutí na úřadu městyse.
Zapisovatelka:

Kateřina Oršulová

Ověřovatelé zápisu:

Jana Adamcová
Karel Pošva

Zápis podepsali:

Vladimír Adamec, starosta
Ing. Bc. Alice Skokanová, místostarostka
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