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Město Králíky 
 

Zápis ze zasedání 
zastupitelstva m ěsta č. 04 

konaného 14. července 2014 
 
 

Přítomní členové zastupitelstva m ěsta : 
 
Jana Ponocná (1)     JUDr. Milan Ježek (11) 
Antonín Vyšohlíd (2)     Ing. Roman Kosuk (12) 
Ing. Ladislav Tóth (3)    Ladislav Křivohlávek (13) 
Mgr. Vlastimil Kubíček (5)    Mgr. Zdeněk Nesvadba (14) 
Iva Musilová (6)     Arnošt Juránek (15) 
Ing. Pavel Strnad (7)  
         
Z části jednání omluveni: JUDr. Milan Ježek (11), Ladislav Křivohlávek (13), Arnošt Juránek 

(15) 
 
Z jednání omluveni: Mgr. Jan Mlynář (4), Vladimír Hejtmanský (8), Mgr. Dušan Krabec (9) 
 
Na jednání se nedostavil: Pavel Morong (10) 
 
Hlasování zastupitelů:   A  pro,   N  proti,   Z  zdržel se hlasování 
 
Za MěÚ: 
Ing. Bouška, pí Prausová, Ing. Kubíčková, Ing. Berková, Ing. Macháček 
 
Program: 
 
01. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
02. Schválení programu 
03. Zpráva z jednání RM 
04. Hlavní jednání 
 
  4.1. Majetkové operace 
  4.2. Vyhláška O stanovení koeficientu pro výpo čet daně z nemovitých v ěcí 
  4.3. Zakladatelská listina SMK s.r.o. 
 
05. Informace z m ěstského ú řadu 
06. Vstupy ob čanů 
07. Vstupy zastupitel ů 
 
01. Zahájení, prezence a ur čení ověřovatel ů 
 
ZM/2014/04/058: ZM schvaluje ověřovateli dnešního zápisu jednání Mgr. Vlastimila Kubíčka a 

paní Ivu Musilovou. 
Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek) 
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02. Schválení programu 
 
ZM/2014/04/059: ZM schvaluje program jednání ZM č. 04 s navrženou změnou. 
Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek) 

   
03. Zpráva z jednání rady m ěsta 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
04. Hlavní jednání 
 

4.1. Majetkové operace 
 

4.1.01. Schválení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 2256 v k.ú. Červený Potok 
ZM/2014/04/060: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2256 

– trvalého travního porostu o výměře cca 50 m2 v k.ú. Červený Potok za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 100 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek) 
 
4.1.02. Schválení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1388/1 a části pozemku p.p.č. 1382/3 v k.ú. 

Dolní Boříkovice 
ZM/2014/04/061: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 

1388/1 - trvalého travního porostu o výměře 70 m2 a části pozemku p.p.č. 1382/3 – trvalého 
travního porostu o výměře 6 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši znaleckého 
posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + náhrada za ušlé 
nájemné za poslední 3 roky ve výši 684 Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek) 
 
4.1.03. Schválení záměru prodeje pozemku p.p.č. 1390 v k.ú. Dolní Boříkovice  
ZM/2014/04/062: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 1390 - 

trvalého travního porostu o výměře 58 m2 v k.ú. Dolní Boříkovice za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem + náhrada 
za ušlé nájemné za poslední 3 roky ve výši 522 Kč a ukládá záměr prodeje zveřejnit.  

Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek) 
 
4.1.04. Schválení záměru prodeje části pozemku p.p.č. 1138/3 v k.ú. Prostřední Lipka   
ZM/2014/04/063: Zastupitelstvo města Králíky schvaluje záměr prodeje části pozemku p.p.č. 

1138/3 – ostatní plochy o výměře cca 196 m2 v k.ú. Prostřední Lipka za kupní cenu ve výši 
znaleckého posudku, nejméně však ve výši 50 Kč/m2 + náklady spojené s převodem a ukládá 
záměr prodeje zveřejnit. 

Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek) 
 

4.2. Vyhláška O stanovení koeficientu pro výpo čet daně z nemovitých  
     věcí 
 

ZM/2014/04/064: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Králíky č. 1/2014, o stanovení 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (PP/171/V/2014), a to s účinností od 
01.01.2015.  

Hlasování: 8:0:0 (schváleno, nepřítomen JUDr. Ježek, p. Křivohlávek a p. Juránek) 
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Do jednacího sálu se dostavili JUDr. Ježek a p. Křivohlávek. 
 
4.3. Zakladatelská listina SMK s.r.o. 
 

ZM/2014/04/065: ZM jako orgán příslušný ke schvalování zakladatelských listin a stanov obcí 
založených právnických osob ve smyslu ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, přijímá následující                                                                               

u s n e s e n í: 

• Společnost Služby města Králíky s.r.o., IČ: 26007959, se v souladu s ust. § 777 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje tomuto 
zákonu jako celku. 

• Ruší se stanovy společnosti Služby města Králíky s.r.o., IČ: 26007959 ze dne 9. 12. 2003. 
• Mění se zakladatelská listina společnosti Služby města Králíky s.r.o., IČ: 26007959, a to tak, že její 

původní text je plně nahrazen tímto novým zněním: 
 

I. 

Základní ustanovení 

Jediný společník založil společnost s ručením omezeným (dále jen „společnost“) za podmínek 

stanovených touto zakladatelskou listinou. 

 

II. 

Firma společnosti  

Firma společnosti zní: Služby města Králíky s.r.o. 

 

 

III. 

Sídlo společnosti 

Sídlem společnosti je: Růžová 462, 561 69 Králíky.   

 

IV. 

Doba trvání společnosti 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.  

 
V. 

Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je:  

- Zámečnictví, nástrojářství 

- Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o 

největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 
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- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

- Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů 

tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: 

• Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 

• Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 

•  Výroba hnojiv 

• Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů 

• Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 

• Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

• Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

• Zprostředkování obchodu a služeb  

• Velkoobchod a maloobchod 

• Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

• Pronájem a půjčování věcí movitých 

• Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 

• Poskytování technických služeb 

• Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu 

- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

- Hostinská činnost 

-  

 

VI. 

Základní kapitál 

Základní kapitál společnosti činí 1,800.000,- Kč, slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých 

(dále pouze „základní kapitál“) a je tvořen peněžitým vkladem společníka. 

 

VII. 

Společník 

(1) Společníkem společnosti je: 

 

Město Králíky, IČ: 00279072, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

 

(2) Společník je představován zastupitelstvem Města Králíky, není-li v této zakladatelské listině 

nebo právních předpisech stanoveno jinak a nejedná-li se o výkon působnosti valné hromady. 

VIII. 

Vklad společníka, podíl 
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(1) Společníkovi náleží podíl. Podíl představuje účast společníka ve společnosti a práva a povinnosti 

z této účasti plynoucí. Pokud má společnost více společníků, určuje se podíl podle poměru vkladu 

společníka na tento podíl připadající k výši základního kapitálu. 

(2) Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná 

zvláštní práva a povinnosti. 

(3) Společnost nevydává kmenové listy.     

(4) Společník Město Králíky se na základním kapitálu účastní svým peněžitým vkladem ve výši 

1,800.000,- Kč, slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých, a tedy na podíl uvedeného 

společníka připadá vklad ve výši 1,800.000,- Kč. Výše podílu tohoto společníka, jakožto poměr 

jeho vkladu k základnímu kapitálu společnosti, činí 100 %.  

 

IX. 

Způsob splacení vkladu  

Společník splatil svůj vklad v plné výši. 

X. 

Převod a přechod podílu  

(1) Rozdělení podílu je možné pouze při jeho převodu nebo přechodu na dědice či právního nástupce 
společníka. 

(2) V případě, že má společnost více než jednoho společníka, je možný převod podílu nebo jeho části 
na jiného společníka nebo na třetí osobu pouze se souhlasem valné hromady. 

(3) Převod podílu musí být proveden písemnou dohodou, ve které musí být uvedeno, že se jedná o 
podíl určitého společníka, dále musí dohoda obsahovat jméno a další údaje nabyvatele, 
dohodnutou cenu podílu nebo ujednání o tom, že jde o bezplatný převod. Účinky převodu podílu 
vůči společnosti nastávají dnem doručení účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými 
podpisy do sídla společnosti. Nabytím podílu přistupuje nabyvatel k zakladatelské listině 
společnosti. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. 

(4) Podíl je možné dědit. Účast dědice ve společnosti nelze zrušit, jedná-li se o jediného společníka. 

 
XI. 

Práva a povinnosti společníka 

(1) Působnost valné hromady vykonává dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jediný společník, a to na základě rozhodnutí 

rady Města Králíky, nebo v případech stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo stanovených touto zakladatelskou listinou na základě 

rozhodnutí zastupitelstva Města Králíky. Zastupitelstvo Města Králíky si může rozhodování 

v těchto případech vyhradit do své působnosti též svým vlastním usnesením. 

(2) Za společníka jedná rada Města Králíky nebo zastupitelstvo Města Králíky. 

(3) Společník má právo žádat od jednatele informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti 

a kontrolovat údaje obsažené v předložených dokladech. 

(4) Společník má právo požadovat od dozorčí rady zprávu o její činnosti. 

(5) Společník má právo na podíl na zisku, který se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní 

závěrky schválené valnou hromadou společnosti a nesmí překročit výši hospodářského výsledku 
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posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a 

sníženou o ztráty z předchozích období, o daňové odvody a povinnosti a o příděly do rezervních a 

jiných fondů. Podíl na zisku je splatný vůči společníkovi do tří měsíců ode dne, kdy valná 

hromada rozhodla o jeho rozdělení. Za jeho výplatu je odpovědný jednatel. 

(6) Podíl na zisku se vyplácí v penězích.  

(7) Valná hromada společnosti může svým usnesením společníkovi uložit povinnost poskytnout 

peněžitý příplatek. Příplatky ve svém souhrnu nesmí překročit polovinu základního kapitálu 

společnosti a pojí se se všemi podíly. Příplatky společníci poskytují podle poměru svých podílů.  

(8) Společník je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám 

by mohla způsobit společnosti újmu a jež jsou předmětem obchodního tajemství. O takových 

skutečnostech se seznamují všichni členové zastupitelstva Města Králíky a osoby, které s nimi 

přijdou do styku. O seznámení se s takovými skutečnostmi se sepisuje protokol. 

XII. 

Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti 

(1) Zvýšení základního kapitálu je možné: 
a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu  
b) z vlastních zdrojů společnosti. 

(2) Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné jen tehdy, jsou-li veškeré dosavadní 
peněžité vklady zcela splaceny, ledaže ke zvýšení dochází vytvořením nových podílů. 

(3) V případě, že nejsou veškeré dosavadní peněžité vklady společníků zcela splaceny, je možné 
zvýšit základní kapitál poskytnutím nepeněžitých vkladů. 

(4) Pokud je základní kapitál zvyšován peněžitými vklady, mají společníci přednostní právo k účasti 
na zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti, a to v poměru svých podílů. 
Společník uvedené právo uplatní tím, že výslovně převezme závazek ke zvýšení vkladu písemným 
prohlášením. Pokud společník nevyužije svého přednostního práva do 1 měsíce ode dne, kde se 
dozvěděl o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebo o rozhodnutí o zvýšení 
základního kapitálu přijatém mimo valnou hromadu, nebo se svého přednostního práva výslovně 
a písemně vzdá, může vkladovou povinnost převzít se souhlasem valné hromady kdokoliv. 
Podpis na vzdání se přednostního práva musí být úředně ověřen. 

(5) Peněžitý vklad musí být splacen v plné výši nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí vkladové 
povinnosti a zároveň před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  

(6) Nepeněžitý vklad musí být vnesen do společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí vkladové 
povinnosti a zároveň před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 

(7) Základní kapitál lze zvýšit z vlastních zdrojů společnosti, pokud budou vykázány ve 
schválené účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány 
a společnost není oprávněna jejich účel měnit. O takovém zvýšení základního kapitálu rozhoduje 
valná hromada. Část účetní závěrky, na základě které valná hromada o zvýšení rozhoduje, musí 
být ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.  

(8) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Výše vkladu každého společníka se 

v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti snižuje v poměru dosavadních 

vkladů. Valná hromada může se souhlasem všech společníků rozhodnout, že se jejich vklady sníží 

nerovnoměrně. Při snížení základního kapitálu nesmí klesnout výše jednotlivých vkladů 

společníků pod částku stanovenou v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích. 

 

XIII. 
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Orgány společnosti 

Orgány společnosti jsou:  

- valná hromada,  

- jednatel, 

- dozorčí rada 

XIV. 

Výkon působnosti valné hromady 

(1) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 

(2) Dokud má společnost jediného společníka, valná hromada se nekoná a jediný společník 

společnosti vykonává působnost valné hromady na základě rozhodnutí rady Města Králíky nebo 

zastupitelstva Města Králíky. 

(3) Působnost valné hromady stanoví ust. § 190 zákona o obchodních korporacích.  

(4) Valná hromada dále rozhoduje o změně zakladatelské listiny. 

(5) Jediný společník vykovává působnost valné hromady na základě rozhodnutí rady Města Králíky 

zejména při: 

a) schvalování řádné, mimořádné mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky, rozdělení zisku 

nebo jiných vlastních zdrojů a o úhrady ztráty, a to na základě závazného doporučení 

společníka, 

b) volbě, odvolání a odměňování jednatele společnosti, 

c) volbě, odvolání a odměňování členů dozorčí rady, a to na základě závazného doporučení 

společníka. 

(6) Jediný společník vykovává působnost valné hromady na základě rozhodnutí zastupitelstva Města 

Králíky zejména při: 

a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, 

b) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o 

možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění 

vkladové povinnosti 

(7) Rozhodnutí zastupitelstva Města Králíky a rady Města Králíky musí mít písemnou formu, musí 

být vydáno v souladu s jednacím řádem zastupitelstva Města Králíky nebo rady Města Králíky a 

musí o něm být pořízen zápis. 

 

XV. 

Jednatel 

(1) Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel.  

(2) Jednatel společnosti jedná jménem společnosti samostatně. 

(3) Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané firmě společnosti připojí 

jednatel svůj podpis.   

(4) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti.  

(5) Jednatel řídí běžnou obchodní činnost společnosti, informuje společníka o všech skutečnostech, 

které mohou mít vliv na činnost společnosti, vykonává veškerá práva a povinnosti vyhrazená 
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právními předpisy vedoucímu organizace a vůči pracovníkům společnosti veškerá práva a 

povinnosti zaměstnavatele. 

(6) Jednatel odpovídá za a je povinen zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví 

společnosti, příp. vypracování řádné a mimořádné účetní závěrky, kterou spolu s návrhem na 

rozdělení zisku, příp. na úhradu ztráty předkládá společníkovi, který pak vlastní návrh předloží 

valné hromadě k projednání a rozhodnutí. Jednatel dále zajišťuje založení účetní závěrky ve 

sbírce listin obchodního rejstříku. V případě, kdy tak určuje právní předpis, zajišťuje jednatel 

ověření účetní závěrky auditorem, zveřejnění údajů z roční účetní závěrky v Obchodním věstníku 

a založení účetních závěrek a zpráv auditora o jejich ověření do sbírky listin obchodního rejstříku. 

(7) Jednatel je oprávněn činit jménem společnosti následující jednání pouze s předchozím souhlasem 

rady Města Králíky nebo jediného společníka (dle zákona a této zakladatelské listiny): 

a) zřizování a zrušování provozoven společnosti, 

b) nabývání a zcizování účasti na jiných korporacích a ostatních právnických osobách včetně 

upisování, nákupu a prodeje akcií, 

c) nakládání s nemovitými věcmi společnosti nebo zatížení nemovitých věcí společnosti, 

d) nakládání s movitými věcmi společnosti s pořizovací hodnotou vyšší než 500.000 Kč nebo 

zatížení movitých věcí společnosti s pořizovací hodnotou vyšší než 500.000 Kč. 

(8) Jednatel může uzavřít za společnost smlouvu o úvěru, výpůjčce nebo zápůjčce nebo smlouvu o 

bezúplatném převodu majetku ze společnosti na třetí osobu jen s předchozím souhlasem 

jediného společníka a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

(9) Omezení jednatelských oprávnění nejsou účinná vůči třetím osobám. Jednatel je však povinen 

třetí osoby o omezení svých oprávnění informovat. 

(10) Jednatele jmenuje a odvolává valná hromada společnosti na základě doporučení jediného 

společníka. Jednatel může odstoupit z funkce písemným oznámením zaslaným valné hromadě. 

Bude-li mít společnost jen jednoho jednatele a tento jednatel zemře, odstoupí z funkce nebo 

bude odvolán, musí valná hromada do 1 měsíce jmenovat nového jednatele. 

(11) Jednatel má nárok na odměnu ve výši dle rozhodnutí valné hromady. 

(12) Jednatel je povinen bez zbytečného odkladu podat příslušnému soudu návrh na prohlášení 

konkurzu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky dané zvláštním zákonem. 

(13) Jednatel je povinen respektovat a řídit se rozhodnutím rady Města Králíky jako valné hromady a 

zastupitelstva Města Králíky jako představitele společníka dle rozdělení jejich pravomocí, pokud 

jejich pokyny neodporují zákonu nebo zakladatelské listině. V případě, že pokyn je s těmito v 

souladu, ale je proti obchodním zájmům společnosti, je jednatel povinen pokyn vykonat s tím, že 

písemně upozorní příslušný orgán na nevhodnost jeho pokynu. Nikdo však není oprávněn 

udělovat jednateli pokyny týkající se obchodního vedení. 

(14) Jediný společník je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o náhradu újmy proti jednateli, 

který odpovídá společnosti za újmu, kterou jí způsobil. 

(15) Jednatel má současně postavení vedoucího manažera společnosti s označením funkce ředitel 

společnosti, který řídí, koordinuje a kontroluje činnost podřízených zaměstnanců. 

(16) Jednatel je povinen jmenovat provozního ředitele, který zastupuje v době jeho nepřítomnosti 

jednatele ve všech otázkách řízení společnosti. 



 9

(17) Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohla 

způsobit společnosti újmu. 

(18) Jednatel odpovídá za újmu, kterou způsobí porušením svých povinností podle této společenské 

smlouvy a zákona o obchodních korporacích vůči společnosti celým svým majetkem. 

 
XVI. 

Dozorčí rada 

(1) Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada, která dohlíží na výkon působnosti jednatele a 

činnost společnosti. 

(2) Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou na základě rozhodnutí rady Města 

Králíky učiněného na návrh zastupitelstva Města Králíky. 

(3) Po svém zvolení členové dozorčí rady zvolí ze svého středu většinou hlasů všech členů dozorčí 

rady předsedu dozorčí rady. 

(4) Nedosáhne-li se při volbě předsedy dozorčí rady prosté většiny hlasů všech členů dozorčí rady, 

určí se předseda dozorčí rady na příslušné funkční období losem. 

(5) Až do zvolení předsedy dozorčí rady řídí jednání dozorčí rady její nejstarší člen. 

(6) Dozorčí radu svolává její předseda, kdykoliv je potřeba, anebo na žádost rady Města Králíky či 

zastupitelstva Města Králíky. Dozorčí rada se schází nejméně 4x za rok. 

(7) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina členů. 

(8) Dozorčí rada rozhoduje o záležitostech, které spadají do její působnosti, většinou hlasů všech 

členů. 

(9) Rozhodnutí dozorčí rady musí mít písemnou formu a podepisuje jej vždy předseda dozorčí rady 

spolu s dalším členem dozorčí rady. 

(10) O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný předsedou dozorčí rady a dalším členem 

dozorčí rady. 

(11) Jednatel je povinen zajistit, aby dozorčí radě byly přístupné veškeré informace, které ke své 

činnosti potřebuje. 

(12) Dozorčí rada se může usnést na tom, že k přezkoumání některých majetkových poměrů 

společnosti bude přizván znalec nebo může některé záležitosti dát též k posouzení odborným 

konzultantům. 

(13) Výkon funkce člena dozorčí rady je neslučitelný s funkcí jednatele a jinou osobou oprávněnou 

podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost a s výkonem funkce v oblasti účetnictví 

společnosti. 

(14) Členům dozorčí rady přísluší odměna, kterou určuje valná hromada, a dále náhrada účelně 

vynaložených hotových výloh v souvislosti se zajišťováním záležitostí dozorčí rady, a to na 

základě předložených dokladů. 

(15) Dozorčí rada zejména: 

a) dohlíží na činnost jednatele, 
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b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, 

c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a 

návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, 

d) podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě, 

e) kontroluje smluvní vztahy společnosti, 

f) kontroluje soulad účetních dokladů se stavem skutečným. 

 

XVII. 

Hospodaření společnosti 

(1) Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví a zajišťuje vedení sociálně ekonomických 

informací a související agendy podle platných obecně závazných předpisů. 

(2) Za řádné hospodaření společnosti odpovídá jednatel valné hromadě. Jednatel je povinen 

předkládat výsledky hospodaření též jedinému společníkovi představovanému zastupitelstvem 

Města Králíky, a to ve stejných termínech jako valné hromadě. 

 

XVIII. 
Vypořádání společnosti a společníka v případě, kdy účast společníka skončí za trvání společnosti 

(1) Pokud má společnost více společníků a vznikne-li za trvání společnosti společníkovi právo na 
vypořádací podíl z důvodu zániku jeho účasti na společnosti, stanoví se výše vypořádacího podílu 
ke dni zániku účasti společníka ve společnosti z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné 
nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. 
Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. Osoba, které vzniklo právo na vypořádací podíl, ručí za 
splacení dosud nesplaceného vkladu nabyvatelem podílu. 

(2) Vypořádací podíl je splatný do konce kalendářního roku, ve kterém skončila účast společníka ve 
společnosti.  

 
 
 

XIX. 
Zrušení a likvidace společnosti 

(1) Zrušení a likvidace společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona. 
(2) Valná hromada rozhoduje o jmenování likvidátora a o výši jeho odměny.  
(3) Po skončení likvidace má společník nárok na podíl na likvidačním zůstatku. Pokud má společnost 

více společníků, je tento podíl určen poměrem splaceného vkladu společníka ke splaceným 
vkladům všech společníků. 

 
XX. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Společnost se v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku. 

(2) Právní vztahy v této zakladatelské listině vysloveně neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ostatními obecně závaznými právními předpisy České 

republiky. 

(3) Obchodní roky společnosti odpovídají rokům kalendářním. 
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•  Zastupitelstvo Města Králíky pověřuje starostku města Janu Ponocnou k vyjádření výše 
uvedených rozhodnutí do notářského zápisu a ke všem souvisejícím právním jednáním nutným 
k provedení zápisu změn vzniklých na základě výše uvedených rozhodnutí v obchodním 
rejstříku. 

 
Hlasování: 8:1:1 (schváleno, nepřítomen p. Juránek) 

1     2     3     5    6     7    11   12   13  14 
A    A    A    A    A    A    N    Z    A    A     

 
05. Informace z M ěÚ 
 
Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
06. Vstupy ob čanů 
 
Do jednacího sálu se dostavil p. Juránek. Nebylo přijato žádné usnesení. 

 
07. Vstupy zastupitel ů 
 
ZM/2014/04/066: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města ve 

výši 100.000 Kč Střednímu odbornému učilišti opravárenskému, Předměstí 427, Králíky, na 
pořízení nábytku pro domov mládeže, a to formou darovací smlouvy. 

Hlasování: 9:0:1 (schváleno, Ing. Kosuk odmítl hlasovat) 
   1     2     3     5    6     7    11   13   14   15 
  A    A    A    A    A    A    Z    A    A    A 
 
Starostka ukončila jednání v 18:45 hodin. 
 
Zapsala: Jitka Prausová 
 
Králíky, dne 15.07.2014 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 …………………………….. …………………………….. 
 Mgr. Vlastimil Kubíček Iva Musilová 
 
 
 
…………………………….. …………………………….. 
 Jana Ponocná Antonín Vyšohlíd 
 starostka místostarosta  


