Souhrn schválených usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice
ze dne 09. 06. 2021
(úplné znění zápisu je k nahlédnutí na OÚ Těšovice)
Usnesení č. 115/2021 – bod 1
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje zapisovatelem zápisu J. Wiedermanna a
ověřovateli zápisu I. Dundrovou a P. Hofmana.
Usnesení č. 115/2021 – bod 2
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje následující program zasedání:
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Schválení účetní závěrky za rok 2020
Schválení závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020
5. Rozpočtové opatření č. 1/2021
6. Obecně závazná vyhláška č. 12021 o požární směrnici
7. Delegace na valnou hromadu Sokolovská Vodárenská
8. Autobusy – Ligneta – dodatek smlouvy
9. Pronájmy pozemků
10. Chodník do Sokolova – Smlouva o právu k provedení stavby
11. Chodník do Sokolova – Společné zadávání veřejné zakázky
12. Různé
13. Diskuse

1.
2.
3.
4.

Usnesení č. 115/2021 – bod 3
Zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje účetní závěrku obce Těšovice za účetní období
roku 2020, sestavenou k 31.12.2020 a schvaluje převod výsledku hospodaření obce
Těšovice za rok 2020 po zdanění ve výši 1 917 287,34 Kč do výsledku hospodaření
předcházejících účetních období.
Usnesení č. 115/2021 – bod 4
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy
o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a vyjádřilo souhlas se závěrečným účtem
s výhradou a přijímá nápravné opatření ke zjištěné chybě a nedostatku. Nápravné
opatření: Obec bude zveřejňovat na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. Písemná
zpráva o plnění přijatých opatření bude podána Krajskému úřadu Karlovarského
kraje dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona 420/2004 Sb. ve lhůtě do 31.12.2021.
Usnesení č. 115/2021 – bod 5
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021.
Usnesení č. 115/2021 – bod 6
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021.

Usnesení č. 115/2021 – bod 7
Zastupitelstvo obce Těšovice podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

1. Deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o.,
konané dne 18.6.2021, která bude jednat o těchto záležitostech:
zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a o stavu
majetku společnosti,
projednání účetní závěrky společnosti k 31.12.2020,
zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2020,
projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020,
schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2020 a rozhodnutí o účetní ztrátě,
projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2020,
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,
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,
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,
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
Ing. Josefa Radka, a
2. ukládá mu, 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 31.12.2020 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 obec zastupovat
místostarosta Ing. Marcel Friml.

Usnesení č. 115/2021 bod – 8
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou uzavřenou dne 19.7.2018 se
společností Ligneta autobusy, s.r.o. a pověřuje starostu o podepsání smlouvy.
Usnesení č. 115/2021 bod – 9
Zastupitelstvo obce schvaluje následující smlouvy o nájmu:
1. Smlouva číslo 219/2021 s manželi Zikmundovými
2. Smlouva číslo 220/2021 s Otou Havránkem,
Usnesení č. 115/2021 bod – 10
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu k provedení stavby č. 267/PRS/2021
a smlouvu o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby č. US/3111/SO/2021
s Karlovarským krajem a pověřuje starostu o podepsání smlouvy.
Usnesení č. 115/2021 bod – 11
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o společném zadávání veřejné zakázky
s městem Sokolovem a pověřuje starostu o podepsání smlouvy.
Usnesení č. 115/2021 bod – 12.1
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu s Autocont a.s., Hornopolní 3322/34,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 04308697 o dodávce výpočetní techniky a
pověřuje starostu o podepsání smlouvy.
Usnesení č. 115/2021 bod – 12.2
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o provedení práce pro zastupitele Ivanou
Dundrovou,

V Těšovicích dne 15. 06. 2021

Starosta: Ing. Josef Radek

