
                                          

 

 
Z 7. řádného zasedání dne 14.05.2019 

 
  

1 – 7 - 2019 

                 
              
 
ZO schvaluje, uděluje souhlas 

 
 

a) jednohlasně návrh programu 7. zasedání ZO Bukovany dne 14.05. 2019 
 

b) jednohlasně ověřovatele dnešního zápisu:  p. Šedivec L. p. Paulus Z. 
 

c) jednohlasně zápis ze 6. Zasedání ZO Bukovany dne 17.04.2019 . 
 

d) jednohlasně rozpočtová opatření č.4/2019. 
 

e) schvaluje jednohlasně měsíční odměny pro neuvolněné členy ZO od 
01.06.2019. 

      Člen ZO – neuvolněný -1 641,- Kč/měsíc 
      Předseda výboru, komise  (člen ZO) – 3 283 ,- Kč/měsíc 
      Předseda výboru, komise  ( nečlen ZO) – 1 641 ,- Kč/měsíc 
      Členové výborů, komisí / člen ZO/- 400 ,-Kč/měsíc 
 
 
Členové výborů, komisí / nečlenové  ZO/- odměna vyplacena pololetně, dle 
návrhů předsedů a odsouhlasení ZO. 
Náhradníci ZO budou pobírat odměnu ode dne složení slibu. 
 
 
Souhrn odměn max. tři funkce – kumulace 
Předseda výboru, komise + předseda výboru, komise + člen jiného výboru, 
komise nebo 
Předseda výboru, komise + člen jiného výboru, komise + člen jiného výboru, 
komise. Odměna náleží za každou funkci. 

 
 
f) Jednohlasně poskytnutí výtěžku z Tříkrálové  sbírky 2018-2019 ve výši 11 891 ,-

Kč pro seniory obce na kulturní činnost.  
  

g) jednohlasně delegáta starostu obce Miroslava Stropka na valnou hromadu 
Sokolovské vodárenské s.r.o. a VSMOS dne 14.06.2019. 
 starostu obce Miroslava Stropka, 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. starostu obce         
Bukovany a  

 

2. ukládá mu, aby za obec jako za společníka na tomto jednání valné hromady hlasoval 
pro přijetí t ěchto 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 starosta účastnit, bude obec zastupovat 
místostarosta obce Martin Severa. 

 

h) jednohlasně nabídku č.1 f. Jaroslava Brousila ve výši 177 143,72 ,- Kč na opravu 
chodníku na p. č.92/35. 
 

ch) jednohlasně vybudování náhradního zdroje tepla pro sídliště Bukovany ve  
       formě plynové kotelny.    
                                                                                                                                                                                                                                                              
i) Jednohlasně aby investorem plynové kotelny včetně plynovodu pro kotelnu 

byla firma TEBYT Bukovany s.r.o. 
 

j) Jednohlasně umístění plynové kotelny do budovy výměníkové stanice sídliště 
Bukovany, která je majetku obce Bukovany. 
 

k) Jednohlasně že stavba plynové kotelny není v rozporu s územním plánem obce 
Bukovany. 
 

l) Jednohlasně starostu obce Miroslav Stropka k jednání na valné hromadě firmy 
TEBYT Bukovany s.r.o. 
 

m) Jednohlasně změnu nájemní smlouvy pro TEBYT Bukovany s.r.o., která bude 
zahrnovat smlouvu na dobu určitou po dobu realizace stavby a její odpisování 
tj. alespoň 12 let.  
 

n) Jednohlasně přidělení 6 parkovacích míst do pronájmu u RD čp.64-75. 
 

o) Žádost o finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí, z.a. ve výši 2 500 ,-Kč.  
 
 
 
 
 



                                          

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                            

 

2 – 7- 2019 

                  
 ZO neschvaluje: 

a) neschvaluje žádost o prodeji obecního pozemku (zahrada) par.č.154/1 
b) neschvaluje přidělení finančního příspěvku na preventivní vyšetření zraku dětí MŠ 

Bukovany . 
 

 

3 – 7 - 2019 

                 
               ZO ukládá : 

a) Starostovi obce podepsat SOD s f. Jaroslav Brousil na opravu chodníku na p.č. 92/35 
ve výši 177 143,72 ,-Kč vč. DPH. 
  

4 – 7 - 2019 

 
ZO projednalo, bere na vědomí, odkládá, pověřuje  

 
a) Kontrolu usnesení ze 6.zasedání ZO Bukovany dne 17.04. 2019. 
b) Rozbory hospodaření za 1Q/2019 – Obce,VHČ,ZŠ a MŠ Bukovany. 
c) Nabídku č.1 f. Jaroslava Brousila na opravu chodníku na p. c.92/35 a 

pověřuje starostu obce k sepsání smlouvy. 
d) Projednalo činnost bezpečnostní agentury ATON security s.r.o., za měsíc Duben 2019 
e) Projednalo provozní řád víceúčelového školního hřiště ZŠ Bukovany. 
f) Návrh na vybudování náhradního zdroje tepla pro obec Bukovany. 
g) Pověřuje starostu obce Miroslava Stropka k jednání na valné hromadě firmy TEBYT 

Bukovany s.r.o. k schválení investic do plynové kotelny.  
h) Projednalo zprávy o podaných žádostech o dotace KÚKK. 
i) Investiční projekt T – mobile Czech Republic a.s.       

       
 
 
      
Severa Martin                                                                                  Stropek Miroslav 
místostarosta obce Bukovany                                                     starosta obce Bukovany 
 
 
 
 
 Ověřovatel                                                                                         Ověřovatel  
 Šedivec Ladislav                                                                           Paulus Zdeněk 
 


