USNESENÍ
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Popovice, konaného dne
25.10.2017
Zastupitelstvo obce Popovice
schvaluje:
1. ověřovatele zápisu, zapisovatele a program 21. zasedání Zastupitelstva obce Popovice,
2. podání výpovědi „Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č.
S/0500009/316001020/17“ uzavřené s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Výpověď bude podána k 31. 10. 2017 s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet
dne 1. 11. 2017,
3. A. vstup obce Popovice jako společníka v obchodní společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o.,
se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČ: 28310942 se základním kapitálem
1.775.000,- Kč, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 60416 s předmětem podnikání:
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
 Podnikání v oblasti nakládání s odpady
 Silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní, provozovaná vozidly hmotnosti
nad 3,5t
 Silniční motorová doprava nákladní, mezinárodní, provozovaná vozidly o největší
hmotnosti 3,5t včetně
Obec Popovice se stane společníkem této společnosti na základě navýšení základního
kapitálu společnosti a převezme závazek k novému vkladu ve výši 25.000,00 Kč,
B.
znění společenské smlouvy upravující poměry ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o.
C.
zastupitelstvo obce pověřuje starostu Františka Maxiána, r. č. 7203193910 jejím
zastupováním ve společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o.,
D. Zastupitelstvo obce schvaluje peněžitý vklad obce Popovice ve výši 25.000,00 Kč
a rovněž i převzetí závazku ke splacení tohoto vkladu do základního kapitálu
společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Hutní osada 14, 664 84 Zastávka, IČ:
28310942, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 60416. Zastupitelstvo obce Popovice zároveň pověřuje starostu, aby učinil
za obec jako společníka společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. veškeré s tímto související
právní úkony, zejména podpis písemného prohlášení týkajícího se převzetí vkladové
povinnosti,
bere na vědomí:
1. plnění usnesení č. 20 ze dne 25.9.2017,
2. rozpočtové opatření č. 5/17,
starosta vydal pokyn:
1. k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2017,
starosta jmenoval:
1. inventarizační komisi, která provede inventarizaci majetku obce za rok 2017.
Ze 7 členů zastupitelstva obce se jednání zúčastnilo 7 členů. Jednání bylo usnášeníschopné.
František Maxián
starosta obce
Usnesení ověřili:
Jaromír Zajíc
Pavel Hrdlička

