MĚSTYS SVATAVA

V Ý P I S U S N E S E N Í Z Á P I S U č. 10/11/2020
z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava
konaného dne 12.11.2020 od 16:30 v zasedací místnosti městyse Svatava.
Přítomni: 11 zastupitelů (Jana Adamcová, Vladimír Adamec, Mgr. Olga Gossová, Václav Kasl,
Pavel Mleziva, Karel Pošva, Mgr. Růžena Puchingerová, Richard Šeda,
Ing. Bc. Alice Skokanová, Karel Šteffl, Bc. Hana Winterová)

Zastupitelstvo městyse (ZM) po projednání schválilo:
Usnesení č. 379:
 Kateřinu Oršulovou jako zapisovatelku, Mgr. Olgu Gossovou a Václava Kasla jako
ověřovatele zápisu č. 10/11/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Svatava
Výsledek hlasování: pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 380:
 návrh starosty odebrání bodu z programu jednání ZM o:
- střednědobý rozpočtový výhled 2021 - 2024
Výsledek hlasování: pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 381:
 návrh starosty přidání bodů do programu jednání ZM o:
- delegování zástupce městyse na valnou hromadu společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o.
- delegování zástupce městyse na valnou hromadu Vodohospodářského sdružení
měst a obcí Sokolovska
- cenová nabídka – výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP
- cenová nabídka – oprava VO
- cenová nabídka – autorský dozor
- návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy, Svatava na rok 2021
- termíny zasedání Zastupitelstva městyse Svatava na rok 2021
Výsledek hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 1 (Kasl)
Usnesení č. 382:
 program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování: pro 11
proti

0

zdržel se 0

Usnesení č. 384:
 schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městyse pro rok 2021 pro Tělocvičná
jednota Sokol Sokolov, Jednoty 1628, 356 01 Sokolov, IČO: 00518522 ve výši 4.000,00
Kč
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 2 (Pošva, Gossová)
Usnesení č. 385:
 schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městyse pro rok 2021 pro Agentura
osobní asistence a sociálního poradenství o.p.s., Hornická 1595, 356 01 Sokolov, IČO:
26395517 ve výši 2.500,00 Kč
Výsledek hlasování: pro 11
proti 0
zdržel se 0
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Usnesení č. 387:
 schvaluje návrh rozpočtu na rok 2021 Základní škola a mateřská škola Svatava a to ve
výši 2.650,00 tis. Kč
Výsledek hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 1 (Puchingerová)
Usnesení č. 388:
 schvaluje zveřejnění návrhu rozpočtu městyse Svatava na rok 2021
Výsledek hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 1 (Kasl)
Usnesení č. 389:
 schvaluje plán inventarizace majetku městyse Svatava na rok 2020
Výsledek hlasování: pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 392:
 schvaluje cenovou nabídku od společnosti STAVING – INVEST s.r.o., Rokycanova
1929, 356 01 Sokolov, IČO: 00670073 na výkon technického dozoru stavebníka při
realizaci stavby: ,,Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava“
o celkové částce ve výši 159.500,00 Kč bez DPH a koordinátora BOZP o celkové částce
ve výši 49.500,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 1 (Kasl)
Usnesení č. 393:
 schvaluje cenovou nabídku od společnosti HDT impex s.r.o., Botanická 3, 362 63
Dalovice, IČO: 25236431 na opravu veřejného osvětlení v úseku ul. Pohraniční stráže –
Davidov o celkové částce ve výši 56.799,00 Kč bez DPH
Výsledek hlasování: pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 394:
 schvaluje cenovou nabídku od společnosti Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.,
Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb na zajištění autorského dozoru na
stavbu: ,,Řešení zpevněných ploch, parkoviště a bus zastávek u školy, Svatava“ o celkové
částce ve výši 138.000,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: pro 11
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo městyse po projednání delegovalo:
Usnesení č. 391:
 jako zástupce městyse na valnou hromadu Vodohospodářského sdružení měst a obcí
Sokolovska, IČ 49163451, se sídlem Sokolov, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01
s datem konání 11.12.2020 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 11
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo městyse po projednání delegovalo a uložilo:
Usnesení č. 390
1. ZM deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne
11.12.2020, která bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2020 – 30.9.2020
b) projednání a schválení Smlouvy o pachtu a provozování vodohospodářské
infrastruktury, schválení výše pachtovného pro rok 2021
c) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2021
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d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2021
e) projednání a schválení odměny jednatelů s účinností od 1.1.2021
f) projednání a schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce jednatele Miroslava
Boudy, vč. odměny za výkon funkce jednatele s účinností od 1.1.2021
g) informace o činnosti dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO 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
b) schválení Smlouvy o pachtu a provozování vodohospodářské infrastruktury a
schválení výše pachtovného pro rok 2021
c) schválení výše vodného a stočného pro rok 2021
d) schválení plánu investic pro rok 2021
e) schválení odměny jednatelů s účinností od 1.1.2021
f) schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce jednatele Miroslava Boudy, vč.
odměny za výkon funkce jednatele s účinností od 1.1.2021
v případě, že by se této valné hromady nemohl účastnit, bude městys Svatava zastupovat
místostarostka Ing. Bc. Alice Skokanová
Výsledek hlasování: pro 11

proti 0

zdržel se 0

Zastupitelstvo městyse (ZM) vzalo na vědomí:
Usnesení č. 383:
 přijatou stížnost pana J. N. na jednání starosty a místostarostky a ukládá kontrolnímu
výboru stížnost prošetřit a předložit výsledek šetření na ZM dne 10.12.2020
Usnesení č. 386:
 výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020
Usnesení č. 395:
 termíny zasedání Zastupitelstva městyse Svatava na rok 2021
Usnesení č. 378:
 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:

Mgr. Olga Gossová
Václav Kasl

Zápis podepsali:

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