Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Valašská Senice, konaného dne
25.5.2012
Zastupitelstvo obce Valašská Senice:
I. určuje
15/212 ověřovateli zápisu pana Augustina Beránka a pana Karla Matůše
a zapisovatelkou paní Jarmilu Hřibovou
II. schvaluje
15/213 návrhovou komisi ve složení: pan Marek Juráň a Karel Matušinec
15/214 doplnění programu zasedání ze dne 25.5.2012 o dva body:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce č. 4 – OPEN terra s.r.o.
Oprava místních komunikací v obci
15/215 Rozpočtové opatření č. 1/2012 obce Valašská Senice
15/216 Závěrečný účet obce Valašská Senice za rok 2011 a Zprávu č. 101/2012/KŘ
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valašská Senice za rok 2011 bez výhrad
15/217 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku 2011 Mateřské školy Valašská
Senice: hospodářský výsledek 589,07 Kč – 100% převod do rezervního fondu
15/220 Zastupitelstvo obce Valašská Senice po projednání
1. Bere na vědomí
předloženou důvodovou zprávu
2. Rozhodlo
a) o založení akciové společnosti Valašská vodohospodářská a. s. bez
veřejné nabídky akcií s tím, že obec jako zakladatel při založení upíše počet akcií
uvedený v zakladatelské smlouvě, a to nepeněžitým vkladem za emisní kurs jedné
upisované akcie 246,- Kč, přičemž nepeněžitým vkladem budou akcie společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oceněné na 246,- Kč za jeden kus akcie znalcem
jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě dle posudku, který je přílohou
důvodové zprávy
b) schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové společnosti Valašská
vodohospodářská a. s. v předloženém znění včetně navrhovaných zástupců do
orgánů akciové společnosti dle přílohy 1, přičemž založení společnosti, nepeněžitý
vklad obce, zakladatelskou smlouvu, stanovy a navrhované zástupce schvaluje i pro
případ, že by společnost byla zakládána pouze některými zakladateli uvedenými v
zakladatelské smlouvě, a to za podmínky, že společnost bude založena alespoň
zakladateli, kteří upíšou v zakladatelské listině uvedené nepeněžité vklady - akcie
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – alespoň ve výši 200.000.000,-Kč s
tím, že zbývající část akcií při nezměněném základním kapitálu bude upsána
dobrovolným svazkem obcí „Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a splacena
vkladem peněžitým.
c) souhlasí s nepeněžitým vkladem do společnosti Valašská
vodohospodářská a.s., jak je popsán v zakladatelské smlouvě
3. Zmocňuje
starostu obce Pavla Novosáda k provedení všech úkonů k založení společnosti
Valašská vodohospodářská a.s. zejména k podpisu příslušných notářských zápisů
a souvisejících listin a dále i ke všem úkonům ke splacení vkladu, přičemž starosta je
oprávněn zmocnit případně další osobu ve stejném rozsahu.
4. Ukládá
zajistit realizaci bodů a) až c) uvedených v bodě 2 tohoto usnesení,
v předpokládaném společně ujednaném termínu založení společnosti dne 10.7.2012

15/221 prodej dříví z obecních lesů ve výši 1600 m3 firmě Kloboucká lesní s.r.o.
a 1000 m3 firmě PROXIMA Valašské Meziříčí
15/222 finanční částku ve výši 6.000,- Kč na nákup ochranných pracovních
prostředků pro obecního lesního
15/223 prodej obecního bytu č.p. 195 na parcele č. st. 317 za cenu 790.000,- Kč
15/225 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce č. 4 mezi OPEN terra s.r.o. a Obcí
Valašská Senice
15/226 opravy místních komunikací v částech obce „nad koupalištěm“ a v Žárném
a opravu chodníků u autobusové zastávky nad místní prodejnou
III. bere na vědomí
15/219 informace o postupu SOMV k zajištění 100% akcionářského podílu veřejného
sektoru Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
IV. pověřuje
15/224 starostu obce k jednání s vlastníkem komunikace č. III/04910 (Ředitelství
silnic Zlínského kraje) o opravě uvedené komunikace po realizaci stavby „Kanalizace
obce Valašská Senice“ v rámci akce ČŘB II.
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Pavel Novosád – starosta

Jarmila Hřibová – místostarostka

