VÝPIS USNESENÍ
z mimořádného 3. zasedání Zastupitelstva města Loket,
které se uskutečnilo dne 13. 4. 2017 od 15:00 do 15:35 hodin
v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket
Přítomno:
Omluveni:

10 členů zastupitelstva
Lubomír Stehlík od 15:10 hod. (bod č. 2)
Mgr. Kristián Šujan, Ing. Mgr. Petr Adamec, Jan Zapf, dipl. um.,
Mgr. Petr Zahradníček, Jaroslav Hlavsa

Zapisovatel:

Ing. Jiří Vávra

Vyhotoven dne:

18. 4. 2017

1.

Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z70/3/2017
zvolilo
tyto ověřovatele zápisu:
Zdeňka Demetera a pana Romana Moravce
Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z71/3/2017
zvolilo
tyto členy návrhové komise:
Mgr. Jaromíra Ungra a Mgr. Gertu Míkovou.
2.

Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z72/3/2017
projednalo a
schválilo
program 3. zasedání zastupitelstva města takto:
Zahájení
1. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket
3. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017
4. Jednání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o.
5. Různé
Závěr
3.

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2017

Zastupitelstvo města Loket
projednalo a

usnesením Z73/3/2017

Výpis usnesení z 3. zasedání ZM dne 13. 4. 2017

schválilo
návrh rozpočtového opatření č. 3/2017.
4.

Jednání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o.

Zastupitelstvo města Loket
usnesením Z74/3/2017
revokuje
usnesení Z64/2/2017 a
schválilo
delegovat na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o., konané dne
21. 4. 2017, která bude jednat o těchto záležitostech:
a)
zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2016 a o
stavu majetku společnosti,
b)
roční účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2016,
c)
zpráva dozorčí rady společnosti,
d)
schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2016 a použití zisku,
e)
projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2016,
jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. pana Mgr. Petra
Zahradníčka a
ukládá mu,
aby za město jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl:
- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2016 a
- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2016.
…..………………………………………………………………………………………………………..
Videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva města Loket jsou k dispozici na webových
stránkách Městského úřadu Loket:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk4eLJjhB25SRNPAvkWDEvK3ioQQtpZ8W

V Lokti dne _______________

_____________________
Ing. Zdeněk Bednář
starosta
Ověřovatelé zápisu:

_____________________
Zdeněk Demeter

_____________________
Roman Moravec
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