MĚSTYS SVATAVA

V Ý P I S U S N E S E N Í Z Á P I S U č. 06/05/2021
z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava
konaného dne 20.05.2021 od 16:30 v zasedací místnosti městyse Svatava.
Přítomni: 9 zastupitelů (Jana Adamcová, Vladimír Adamec, Václav Kasl, Karel Pošva, Mgr.
Růžena Puchingerová, Karel Šteffl, Ing. Bc. Alice Skokanová, Richard
Šeda, Bc. Hana Winterová)
Omluveni: Mgr. Olga Gossová, Pavel Mleziva
Zastupitelstvo městyse (ZM) po projednání schválilo:
Usnesení č. 482:
 Kateřinu Oršulovou jako zapisovatelku, Richarda Šedu a Karla Šteffla jako ověřovatele
zápisu č. 06/05/2021 ze zasedání Zastupitelstva městyse Svatava
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 483:
 návrh starosty přidání bodů do programu jednání ZM o:
- výjimka z počtu žáků a doplacení platu učitele – Základní škola a mateřská škola
Svatava, p.o.
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky – CETIN a.s.
- výsledek výběrového řízení na akci „Tlaková kanalizace Svatava“
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 484:
 program zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 485:
 schvaluje žádost o výjimku z počtu žáků na školní rok 2021/2022 a doplacení platu
učitele
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 2 (Kasl, Puchingerová)
Usnesení č. 486:
 schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
od společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 Libeň, IČO:
04084063, pod označením „VPIC Svatava, rek. ploch ul. S. K. Neumanna, měnící
původní výši nákladů na 313.343,00 Kč a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke
Smlouvě
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 487:
 schvaluje jako vítěze zakázky na akci „Tlaková kanalizace Svatava“ společnost R. O
Stavební s.r.o., Národní 766, 357 09 Habartov Kluč, IČO: 03657116 s nabídkovou cenou
396.225,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 489:
 schvaluje obecně závaznou vyhlášku městyse č. 4/2021, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství v městysu Svatava
Výsledek hlasování: pro 7
proti 1 (Kasl) zdržel se 1 (Šteffl)
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Zastupitelstvo městyse po projednání delegovalo:
Usnesení č. 490:
 deleguje jako zástupce městyse na valnou hromadu Vodohospodářského sdružení měst a
obcí Sokolovska, se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, 356 01, IČO: 49163451
s datem konání 18.06.2021 starostu městyse Svatava Vladimíra Adamce. V případě, že by
se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude městys zastupovat místostarostka
Ing. Bc. Alice Skokanová
Zastupitelstvo městyse po projednání delegovalo a uložilo:
Usnesení č. 491
1. ZM deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
konané dne 18.6.2021, která bude jednat o těchto záležitostech:
a)
zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a o
stavu majetku společnosti,
b)
projednání účetní závěrky společnosti k 31.12.2020,
c)
zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2020,
d)
projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020,
e)
schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2020 a rozhodnutí o účetní
ztrátě,
f)
projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2020,
g)
projednání odstoupení člena dozorčí rady Pavla Makoně z funkce ke konci dne
30.6.2021 a volba nového člena dozorčí rady s účinností od 1.7.2021, schválení smlouvy
o výkonu funkce,
h)
rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti - přizpůsobení aktuální
právní úpravě přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena změna zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to ve vztahu k dozorčí radě,
i)
rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky
za rok 2020 a zprávy dozorčí rady za rok 2020,
j)
rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci změny zakladatelské listiny společnosti přizpůsobení aktuální právní úpravě přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla
provedena změna zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostu města (obce) a
2. ukládá mu, aby za město (obec) 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 31.12.2020 a rozhodnutí o účetní
ztrátě,
o projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2020,
o projednání odstoupení člena dozorčí rady Pavla Makoně z funkce ke konci dne
30.6.2021 a volbě nového člena dozorčí rady s účinností od 1.7.2021, schválení smlouvy
o výkonu funkce,
o rozhodnutí o změně společenské smlouvy společnosti - přizpůsobení aktuální
právní úpravě přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla provedena změna zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a to ve vztahu k dozorčí radě,
o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci projednání a schválení roční účetní závěrky
za rok 2020 a zprávy dozorčí rady za rok 2020,
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o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. ve věci změny zakladatelské listiny společnosti přizpůsobení aktuální právní úpravě přijaté zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byla
provedena změna zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude městys zastupovat
místostarostka Ing. Bc. Alice Skokanová.
Usnesení č. 488:
 ukládá starostovi zajistit zařazení investice o úplatné převodu pozemků od Sokolovské
uhelné, právního nástupce, a.s. do rozpočtu městyse na rok 2022
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 1 (Kasl)

Zastupitelstvo městyse (ZM) vzalo na vědomí:
Usnesení č. 488:
 návrh Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. na úplatný převod pozemků
Usnesení č. 492:
 informaci o činnosti městyse

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

Kateřina Oršulová

Ověřovatelé zápisu:

Richard Šeda
Karel Šteffl

Zápis podepsali:

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