Z 18. řádného zasedání dne 05.05.2020
1 – 18 - 2020

ZO schvaluje, uděluje souhlas
a)
b)
c)
d)
e)
f)

jednohlasně návrh programu 18. zasedání ZO Bukovany dne 05.05. 2020.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Šedivec Ladislav, p. Kohárová Martina.
jednohlasně zápis ze 18. Zasedání ZO Bukovany dne 10. 03. 2020 .
jednohlasně revokaci usnesení 1 -17 -2020 ( s )
jednohlasně rozpočtové opatření 5/2020 a 6/2020 .
jednohlasně delegáta na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o.
starostu obce Miroslava Stropka konané 19. 06. 2020. V případě, že by se
této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec zastupovat místo
starosta Martin Severa.

1. Deleguje starostu obce Miroslava Stropka 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 obce
Bukovany.

g) jednohlasně pronájem obecního pozemku par. č. 230/11 (63m2) ostatní plocha
– zahrada paní Křížkové Miluši, Kosmonautů 1910 Sokolov, dle směrnice obce
od 01.05.2020.
h) Jednohlasně zařazení území obce do územní působnosti MAS Sokolovsko o.p.s.
na programové období 2021-2027.

i) Jednohlasně SOD s f. Brousil J. Habartov na opravu chodníku v délce 22 m2 u čp. 95-96
Bukovany v celkové výši 52 050,- Kč bez DPH
j) jednohlasně SOD s f. Brousil J. Habartov na opravu odvodnění a izolace u čp. 79.
Bukovany v celkové výši 69 829,- Kč bez DPH.
k) Jednohlasně SOD s f. Brousil j. Habartov na výměnu oken za plastová
v obecním bytě na čp. 100/10 Bukovany v celkové výši 37 308,- Kč bez DPH.
l) Jednohlasně zveřejnění záměrů obce na pronájem obecních bytů čp. 113/2, 104/1,
110/10, 109/2.
m) Schvaluje pro 5/ proti 0/zdržel se 3/ - finanční podporu Linky bezpečí z. s. v hodnotě
2000,- Kč.
n) Schvaluje pro 5/ proti 0/ zdržel se 3/ - odpuštění nájemného pro p. Migala Zdenka za
měsíc březen a duben v době COVID- 19.
o) Jednohlasně vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru KD Bukovany na
čp.142.
p) Jednohlasně dodatek ke smlouvě č. 1 vícepráce ke smlouvě o dílo „Zateplení OÚ
Bukovany“ s f. Šu – str s.r.o. ve výši 182 000,-Kč bez DPH.

2 – 18 - 2020
ZO neschvaluje:
3 – 18 - 2020
ZO ukládá :
a)
starostovy obce, aby za 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 31.12.2019 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,
- 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.

4 – 18 - 2020
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 17. zasedání ZO Bukovany dne 10. 03. 2020.
b) Projednalo rozbory hospodaření za 1Q/2020 – Obce, ZŠ a MŠ Bukovany.
c) Pověřuje starostu obce k podpisu SOD s f. Brousil J. Habartov na opravu chodníku
v délce 22m2 u čp. 95-96 Bukovany v celkové výši 52 050,- Kč bez DPH.
d) Pověřuje starostu obce k podpisu SOD s f. Brousil J. Habartov na opravu odvodnění a
izolace u čp. 79 Bukovany v celkové výši 69 829,- Kč bez DPH.
e) Pověřuje starostu obce k podpisu SOD s f. Brousil J. Habartov na výměnu oken za
plastová v obecním bytě na čp. 100/10 Bukovany v celkové výši 37 308,- Kč bez DPH.
f) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON security s.r.o., za měsíc březen a
duben 2020.
g) Projednalo zprávu o ekonomickém dopadu vládních opatření proti COVID 19.
h) Projednalo opravu schodů pod čp. 105 – 107.
i) Projednalo v rámci COVID 19 pořádání kulturních akcí obce Bukovany pro rok 2020
které se odkládají na příští rok 2021.
j) Projednalo vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru KD Bukovany čp.142.
k) Pověřuje starostu obce k podpisu dodatku č.1 vícepráce ke smlouvě o dílo „Zateplení
OÚ Bukovany“ s f. Šu-str s.r.o. ve výši 182 000,- Kč bez DPH.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Kohárová Martina
Ověřovatel

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Šedivec Ladislav
Ověřovatel

