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Usnesení zastupitelstva

obce Osek

ze zasedání ZO dne 12.6.2014

Usnesení číslo 374
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce 12.6.2014.
Usnesení číslo 375
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ověření zápisu ze zasedání
dne 10.4.2014.

Usnesení číslo 376
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu pana JUDr. Michala Čelechovského
a pana Ing. Jana Cafourka.
Usnesení číslo 377
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výši finančních prostředků
účtech, pohledávkách a závazcích po době splatnosti.

na běžných

Usnesení číslo 378
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti obecního úřadu.

Usnesení číslo 379
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o splnění usnesení číslo 38.

Usnesení číslo 380
"Zastupitelstvo Obce Osek, identifikační číslo: 00258954, schvaluje, aby starosta obce
jako jediného společníka společnosti Osecká obecní vodárenská s.r.o., identifikační číslo:
27983781, sídlo: Osek 18, Osek, 338 21, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20061 (dále také "společnost"), učinil za Obec Osek jako
jediného společníka společnosti toto rozhodnutí: -------------------------------------------Zakladatelská listina společnosti Osecká obecní vodárenská s.r.o. v jejím posledním
úplném znění se mění tak, že se celý její původní text vypouští a nahrazuje se novým
textem níže uvedeného znění s tím, že touto změnou zakladatelské listiny se společnost
zároveň podřizuje jako celku zákonu Č. 90/2012 Sb. (dále také "zákon o obchodních
korpo racích "): --------------------------------------------------------------------------------------

1. Firma a sídlo společnosti ------------------------------------------------------------------------Firma společnosti je: Osecká obecní vodárenská s.r.o.-------------------------------------

Sídlem společnosti je obec: Osek, okres Rokycany. ----------------------------------------

2. Předmět podnikání -----------------------------------------------------------------------------Předmětem podnikání společnosti je: ---------------------------------------------------------- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí, ----------------------------------------------------------------- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

1 až 3 živnostenského

zákona,

- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody. ----------

3. Jediný společník --------------------------------------------------------------------------------Jediným společníkem společnosti je: Obec Osek, identifikační číslo: 00258954, sídlo:
Osek 18, PSČ 338 21. ------------------------------------------------------------------------------

4. Vklady a podíly ---------------------------------------------------------------------------------Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena
žádná zvláštní práva a povinnosti. --------------------------------------------------------------

Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu připadající na jeho
podíl k výši základního kapitálu. ---------------------------------------------------------------Vklad a podíl jediného společníka: ------------------------------------------------------------Společník Obec Osek se na základním kapitálu podílí již zcela splaceným vkladem do
základního kapitálu ve výši 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), čemuž odpovídá
základní podíl ve výši 100 % (jedno sto procent); tento podíl se označuje jako základní
podíl č. 1. --------------------------------------------------------------------------------------------Obchodní podíl jediného společníka je neomezeně převoditelný.-----------------------Smrtí nebo zánikem společníka přechází jeho obchodní podíl ve společnosti na dědice
nebo právního nástupce.

-------------------------------------------------------------------------

5. Výše základního kapitálu ---------------------------------------------------------------------Základní kapitál společnosti činí 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých). --------

6. Orgány společnosti -----------------------------------------------------------------------------Orgány společnosti jsou: -------------------------------------------------------------------------- valná hromada, ------------------------------------------------------------------------------------ 2 (dva) jedna telé. ----------------------------------------------------------------------------------

7. Valná hrom ada ----------------------------------------------------------------------------------Valná hromada se po dobu, po kterou má společnost jediného společníka, nekoná a její
o
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Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon zahrnuje
působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady dále též náleží:------------

do

rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, nedochází-li k ní
na základě jiných právních skutečností; -------------------------------------------------jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o
výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; -------------------------rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části,
k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;--------------udělování pokynů jednatelům a schvalování koncepce podnikatelské
činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro jednatele), nejsou-li v rozporu s
právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednatelům určité právní
jednání, je-li to v zájmu společnosti. ------------------------------------------------------8. Jednatel-------------------------------------------------------------------------------------------Společnost má 2 (dva) jednatele. ---------------------------------------------------------------Jednatel je statutárním

orgánem a přísluší mu obchodní vedení společnosti. --------

Jednatel vykonává funkci osobně na základě smlouvy o výkonu funkce, která se
sjednává písemně a schvaluje ji včetně jejích změn a dodatků nejvyšší orgán společnosti.
Nebude-li způsob odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednán v souladu se
zákonem o obchodních korporacích, platí, že výkon funkce je bezplatný. Nebude-li
platně sjednán způsob odměňování jednatele z důvodu pochybení na straně společnosti,
odměna se určuje jako odměna obvyklá v době uzavření smlouvy, nebo nebyla-li
uzavřena, v době vzniku funkce jednatele. --------------------------------------------------Za společnost jedná každý z jednatelů samostatně, s výjimkou nabývání, zcizování
a zatížení nemovitého majetku, nabývání, zcizování a zatížení nehmotného a hmotného
majetku vyšší než 30.000,-- Kč (třicet tisíc korun českých), uzavírání licenčních nebo
obdobných dlouhodobých smluv v oblasti duševního nebo průmyslového vlastnictví

a nakládání s pohledávkami nebo závazky společnosti vyššími než 3.000,-- Kč (tři tisíc
korun českých), kdy jednají jednatelé jménem společnosti společně. -----------------Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě
společnosti připoj jednatel svůj pod pis. ------------------------------------------------------í

Na jednatele se vztahuje zákaz konkurence

podle zákona o obchodních

korporacích.

Jednatel vykonává svou funkci s péčí řádného hospodáře, tj. s nezbytnou loajalitou i
s potřebnými znalostmi a pečlivostí. -----------------------------------------------------------Jednatel ručí věřiteli společnosti za její dluh, který způsobil porušením povinnosti při
výkonu funkce, v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na
spo lečn osti nem ůže do moci. ---------------------------------------------------------------------Soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele společnosti rozhodnout, že
jednatel ručí za splnění jejích povinností, jestliže: (a) bylo rozhodnuto, že společnost je
v úpadku, a (b) jednatel nebo bývalý jednatel společnosti věděl nebo měl a mohl vědět,
že je společnost v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí
řádného hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně
předpokládatelné. ---------------------------------------------------------------------------------Jednatel

může ze své funkce odstoupit.

Nesmí tak však učinit v době, která je pro

spo lečnost nevhod ná. -----------------------------------------------------------------------------Jednatel může být ze své funkce vyloučen rozhodnutím insolvenčního soudu, pokud
výkon funkce s přihlédnutím ke všem okolnostem vedl k úpadku obchodní korporace.
9. Dozorčí rada -------------------------------------------------------------------------------------Zřizuje se dozorčí rada, která je kolektivním kontrolním orgánem společnosti. ----Dozorčí rada má 3 (tři) členy, z nichž volí svého předsedu. ------------------------------Dozorčí rada zejména: ---------------------------------------------------------------------------dohlíží na činnost jednatelů, ----------------------------------------------------------------nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a
kon troluj e tam obsažené údaj e, ------------------------------------------------------------podává žalobu podle § 187 a ----------------------------------------------------------------podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.-------------------------Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle
zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.----------------------------------------Na členy dozorčí rady se vztahuje

zákaz konkurence

podle zákona

o obchodních

korporacích. -----------------------------------------------------------------------------------------

Usnesení číslo 381
Zastupitelstvo obce Osek povoluje výjimku z počtu žáků v mateřské škole pro školní rok
2014/2015 v Základní škole a Mateřské škole Osek, okres Rokycany, příspěvková
organizace, v běžné třídě do 28 dětí.
Usnesení číslo 382
Zastupitelstvo obce Osek bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru obce Osek
a zápis o provedené kontrole č. 1/2014.
Usnesení číslo 383
Zastupitelstvo obce Osek bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru.
Usnesení číslo 384
Zastupitelstvo obce Osek volí paní Jaroslavu Výbornou, nar.
jako přísedící Okresního soudu v Rokycanech.

, bytem

Usnesení číslo 385
Zastupitelstvo

obce Osek schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -

služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0009473/VB2

mezi Obcí Osek a ČEZ Distribuce a.

s. na pozemku 822/44 a 822/2 v k. ú. Osek u Rokycan za jednorázovou

náhradu 1.210,- Kč.

Usnesení číslo 386
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje účetní závěrku za rok 2013
Usnesení číslo 387
Zastupitelstvo obce Osek schvaluje celoroční hospodaření obce Osek bez výhrad.
Usnesení číslo 388
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s předloženým záměrem OZOS vybudovat oplocení u
hřbitova na parcele č. 421/4 v k.ú. Osek u Rokycan.
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Ing. Jan Cafourek
ověřovatel zápisu

