Z 30. řádného zasedání dne 11.05.2021
1 – 30 - 2021

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

jednohlasně návrh programu 30. zasedání ZO Bukovany dne 11.05. 2021.
jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu: p. Mgr.Csorbová Andrea, Mgr. Hanušová Lenka .
jednohlasně zápis z 29. Zasedání ZO Bukovany dne 13.04 .2021 .
jednohlasně rozpočtové opatření č.5/ 2021.
jednohlasně delegáta na valnou hromadu Sokolovské vodárenské s.r.o. a VSMOS starostu
obce Miroslava Stropka konané dne 18.06.2021. V případě, že by se této valné hromady
nemohl starosta účastnit, bude obec zastupovat místostarosta Martin Severa
1. 1. Deleguje starostu obce Miroslava Stropka 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 obce
Bukovany.

f) jednohlasně pronájem nebytového prostoru na čp. 156 (28,32m2) paní Richterové Lence ke
skladovacím účelům dle podmínek obce od 15. 05.2021
g) jednohlasně pronájem obecního bytu 79/3 (2+1) p. František Žák od 01.06.2021 dle
podmínek obce.
h) jednohlasně finanční příspěvek pro Bruníkuv kočičí spolek Bezblešek,z.s.
ve výši 3 000,-Kč.

2 – 30 - 2021
ZO neschvaluje
a) neschvaluje odkoupení obecního pozemku par. č 230/11 (250m2) a část 230/1
(145m2) .

3 –30- 2021

ZO ukládá :
a) ukládá starostovi obce, aby za město (obec) jako společníka na tomto jednání valné
hromady
kladně rozhodl o těchto návrzích usnesení valné hromady, které byly
popsány v pozvánce na valnou hromadu.
- 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,
- 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 město (obec)
zastupovat Martin Severa

b) Ukládá vyhlásit záměr na pronájem obecního pozemku par.č.86/1 (20m2)
k podnikatelské činnosti.
c) Ukládá starostovi sepsat darovací smlouvu s Bruníkuv kočičí spolek Bezblešek,z.s.
d) ve výši 3 000,- Kč.
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ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje
a) Kontrolu usnesení ze 29. zasedání ZO Bukovany dne 13.04.2021.

b) Projednalo předloženou zprávu o stavu průběhu Covid 19 v obci Bukovany.
c) Projednalo rozbory hospodaření za 1Q/2021 – Obce, ZŠ a MŠ Bukovany.
d) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON Security s.r.o. za měsíc duben
2021.
e) projednalo žádost na pronájem obecního pozemku par.č.86/1 (20m2) panu Zdeňku
Cickovi, Bukovany 138 k podnikatelské činnosti.

Stropek Miroslav
starosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Csorbová Andrea

Severa Martin
místostarosta obce Bukovany

Ověřovatel
Mgr. Hanušová Lenka

