USNESENÍ
z 5. jednání Zastupitelstva města Březová, které se konalo dne
27.5.2019 v 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Členové zastupitelstva
1.Volí:
Návrhovou komisi ve složení: p.Jabornická Remetová,
p.Soltészová, Bc.Nikodém
2.Projednali :
2.1. Navržený program 5. ZM
2.2. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
2.3. Zprávu o činnosti výborů
2.4. Kontrolu úkolů
2.5. Interpelaci občanů
2.6. 2.rozpočtové opatření v roce 2019
2.7. Různé:
a) Delegace na valnou hromadu společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o.
b) Zrušení usnesení č.68/18 – prodej pozemku v k.ú.Březová
c) Záměr prodeje pozemků p.č.421/76 a 421/77 v k.ú.Březová
d) Záměr prodeje pozemku p.č.38/10 v k.ú.Rudolec u Březové
3.Berou na vědomí:
3.1. Zprávu o činnosti RM od posledního ZM
3.2. Zprávu o činnosti výborů
4.Přijali tato usnesení:
Usnesení č. 44/19
ZM schvaluje tento program 5. zasedání ZM:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva o činnosti RM od posledního ZM
4. Zpráva o činnosti výborů
5. Kontrola úkolů
6. Interpelace občanů
7. 2. rozpočtové opatření v roce 2019
8. Různé
Usnesení č.45/19
ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření v roce 2019.
Usnesení č.46/19
ZM podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:
1.Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o., konané dne 14.6.2019, která bude jednat o
těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti
společnosti v roce 2018 a o stavu majetku společnosti,
b) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2018,
c) zpráva dozorčí rady společnosti,
d) schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2018 a
použití zisku,

e) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok
2018,
f) projednání odvolání jednatele společnosti, odvolání člena
dozorčí
rady
společnosti,
volba
nového
jednatele
společnosti, volba nového člena dozorčí rady společnosti,
schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele a člena dozorčí
rady,
g) projednání a schválení uzavření Rámcové dohody o Transakci
se sp. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. a VEOLIA
CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.,
h) projednání
a
schválení
záměru
nabytí
části
závodu
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. nově založenou
společností, jejímž jediným společníkem bude sp. Sokolovská
vodárenská s.r.o.,
i) rozhodnutí o založení společnosti s ručením omezeným,
jejímž jediným společníkem bude sp. Sokolovská vodárenská
s.r.o.,
schválení
zakladatelského
dokumentu,
volba
jednatele, volba členů dozorčí rady, určení správce vkladu,
j) projednání a schválení způsobu financování investic v rámci
zavádění tlakové kanalizace ve městech a obcích,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská
s.r.o. místostarostu města p. Jaroslava Bělíčka a
2.ukládá mu, aby za město jako za společníka na tomto
jednání valné hromady hlasoval pro přijetí těchto návrhů
usnesení valné hromady, které byly popsány v pozvánce na
valnou hromadu společnosti:
- schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2018 a
návrhu na rozdělení zisku,
- schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2018,
- odvolání jednatele společnosti, odvolání člena dozorčí rady
společnosti, volbu nového jednatele společnosti, volbu nového
člena dozorčí rady společnosti, schválení smlouvy o výkonu
funkce jednatele a člena dozorčí rady,
- schválení Rámcové dohody o Transakci se sp. Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o. a VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE
S.A.,
- schválení
záměru
nabytí
části
závodu
Vodohospodářské
společnosti Sokolov, s.r.o., a to společností za tím účelem
založenou, jejímž jediným společníkem bude sp. Sokolovská
vodárenská s.r.o.,
- založení společnosti s ručením omezeným VODÁRNA SOKOLOV
s.r.o., schválení zakladatelské listiny, volbu jednatele,
volbu členů dozorčí rady,
- schválení způsobu financování technologie domovních čerpacích
stanic odpadních vod.
V případě, že by se této valné hromady nemohl místostarosta
účastnit, bude město zastupovat p.Brandl Josef, člen rady.
Usnesení č.47/19
ZM ruší své usnesení č.68/18, kterým byl schválen prodej
pozemků p.č.421/75 o výměře 365 m2 a 421/64 o výměře 241 m2
v k.ú.Březová u Sokolova.

Usnesení č.48/19
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.421/76 o výměře 241 m2
a p.č.421/77 o výměře 365 m2 v k.ú. Březová u Sokolova za cenu
160,--Kč/m2.
Usnesení č.49/19
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.38/10 o výměře 76 m2
v k.ú. Rudolec u Březové za cenu 100,--Kč/m2.

V Březové dne 28.5.2019

Schválili:

_______________________
Jaroslav Bělíček
místostarosta města

________________________
Miroslav Bouda
starosta města

