Usnesení
ze VI. zasedání zastupitelstva města Nové Sedlo, které se konalo dne 11.12.2019 od 15.00 hod. ve
velké zasedací síni MěÚ Nové Sedlo

Usnesení č. 84/2019
Zastupitelstvo města 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., IČ: 263 48 675,
se sídlem v Sokolově, Svatopluka Čecha 1001, PSČ 356 01, konané dne 13.12.2019, která
bude jednat o těchto záležitostech:
a) zpráva jednatelů o podnikatelské činnosti v období 1.1.2019 – 30.9.2019,
b) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2020,
c) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2020 podle Provozní smlouvy ze dne
30.4.2003 a dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
d) projednání a schválení plánu investic pro rok 2020,
e) projednání a schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje části pozemku par.č.
1492/17 v k.ú. Sokolov,
f) seznámení s postupem příprav provozování vodohospodářského majetku společnosti po
1.1.2021,
g) schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi části závodu z pozice vedlejšího účastníka
– ručitele, jakož i z pozice jediného společníka dceřiné společnosti VODÁRNA
SOKOLOVSKO s.r.o. coby kupujícího,
h) schválení převzetí ručitelského závazku za splnění povinností dceřiné společnosti
VODÁRNA SKOKOLOVSKO
s.r.o. vyplývajících ze smlouvy o prodeji a koupi
části závodu,
i) schválení uzavření smlouvy o převodu aktiv za účelem nabytí majetku pořízeného
v rámci provozování ze strany Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. starostku města Ing. Věru
Baumanovou a
2. ukládá jí, aby za město jako společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodla o
ad b) schválení výše vodného a stočného pro rok 2020,
ad c) schválení výše nájemného pro rok 2020 podle Provozní smlouvy ze dne 30.4.2003 a
dle Koncesní smlouvy ze dne 22.12.2015, uzavřených s provozovatelem
Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.,
ad d) schválení plánu investic pro rok 2020,
ad e) schválení uzavření kupní smlouvy za účelem prodeje části pozemku par.č. 1492/17
v k.ú. Sokolov,
ad g) schválení uzavření smlouvy o prodeji a koupi schválení uzavření smlouvy o prodeji
a koupi části závodu z pozice vedlejšího účastníka – ručitele, jakož i z pozice
jediného společníka dceřiné společnosti VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. coby
kupujícího,
ad h) schválení převzetí ručitelského závazku za splnění povinností dceřiné společnosti
VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. vyplývajících ze smlouvy o prodeji a koupi
části závodu,
ad i) schválení uzavření smlouvy o převodu aktiv za účelem nabytí majetku pořízeného
v rámci provozování ze strany Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o.
V případě, že by se této valné hromady nemohla starostka účastnit, bude město zastupovat Milan
Pešák, místostarosta města.
Pro: 14
Proti: //
Zdržel se: //
Nepřítomen: 1 Cervan
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ZM bere na vědomí předloženou „Zprávu o lesnických aktivitách na pozemcích našeho města
v lokalitě Mezihorská“.

……………………………………….
Ing. Věra Baumanová
starosta města

…………………………………………
Milan Pešák
místostarosta města
podepsal
Ing. Věra Digitálně
Ing. Věra Baumanová
2019.12.13
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