
Město Králíky  
 

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva města  
č. 10 konaného dne 23. září 2003 

 
Přítomní členové zastupitelstva města: 
Ing. Roman Kosuk ( 1 )     Mgr. Zdeněk Němeček ( 9 ) 
Mgr. Alena Krabcová ( 2 )     Pavel Kalianko ( 10 ) 
Mgr. Jiří Stejskal ( 3 )     Ing. Pavel Strnad ( 11 ) 
Jan Škarka ( 4 )      Jan Holčapek ( 12 ) 
Mgr. Jarmila Berková ( 5 )     MUDr. Marie Špičková ( 13 )  
Pavlína Kubáňová  ( 6 )     Mgr. Karel Hlava ( 14 ) 
Mgr. Dušan Krabec ( 7 )     Antonín Vyšohlíd ( 15 ) 
Arnošt Juránek ( 8 ) 
 
Hlasování zastupitelů: +  pro,   -  proti,   0  zdržel se hlasování,   x  nepřítomen 
 
 
Za MěÚ: 
Bc. Miroslav Bouška, Marie Pecháčková, Věra Kubíčková, Dana Nosková. 

 
Program jednání: 
01. Zahájení a prezence 
02. Určení ověřovatelů zápisu 
03. Hlavní jednání 
 3.1 Založení společnosti s ručením omezeným ve 100% vlastnictví města 
 

01. Zahájení a prezence 
Starosta města Mgr. Krabec zahájil zasedání přivítáním přítomných zastupitelů, občanů a 

právního zástupce města – paní Mgr. Hamplové. 

 

03. Určení ověřovatelů zápisu 
Ověřovateli tohoto zápisu jsou pánové Mgr. Stejskal a Mgr. Hlava. 
 
05. Hlavní jednání 
 
5.1 Založení společnosti s ručením omezeným ve 100% vlastnictví města 
Obsah: Slova se ujala paní Mgr. Hamplová, která podrobně vysvětlila všechny detaily 
právního založení společnosti s ručením omezeným, prošla a zvlášť okomentovala všechny 
body zakladatelské listiny. Zdůraznila, že stojíme na počátku: krok 1 – vlastní založení 
společnosti sro (určení statutárních zástupců, dozorčí rady, notářský zápis...), krok 2 – 
ekonomické, daňové a účetní nastavení parametrů fungování spol. sro.  
Pan starosta pohovořil o zkušenostech se společností s. r. o. v jiných městech (Žamberk, 
Krnov, Česká Třebová), ty jsou vesměs pozitivní. Představil ZM i navrhované kandidáty do 
tříčlenné dozorčí rady spol. sro. Kritéria výběru: lidé odborně zdatní, nezávislí na práci MěÚ, 
1 zastupitel z opozice. Na pozici jednatele a současně ředitele společnosti v jedné osobě bude 
vypsáno výběrové řízení. Do doby, než bude schválen nový jednatel, bude vykonávat 
z důvodu uskutečnění potřebných právních kroků tuto funkci starosta města. 



 
Diskuze: 
Holčapek: Říká se, že TS jsou ztrátové. Jestliže s. r. o. nemají být ztrátové, znamená to, že se 
budou zvedat ceny za služby? 
Krabec: Model bude zpočátku jako TS. To, co město dosud dávalo formou dotace, bude nyní 
spol. sro městu účtovat jako každému jinému zákazníkovi. Město je ve dvojí pozici – jednak 
je vlastníkem, jednak je zákazníkem. Může tedy ovlivnit ceny, které budou městu za služby 
účtovány. 
Pecháčková: Jestliže bude s. r. o. dělat to, co TS, bude ho muset Město dotovat, jako TS. 
Hamplová: Znám firmy, kde to šlo. Změnil se management - větší odvaha... 
Berková: Měla by být vyhotovena ekonomická rozvaha – mělo by být zohledněno vše, co 
bude do s. r. o. vloženo. 
Strnad: zamýšlí se nad tím, jak vysvětlí občanům, proč se rozhodl podpořit založení s. r. o., 
když nemá žádný ekonomický podklad, na jehož podkladě by se rozhodoval. 
Hamplová: Nelze dát do podkladů to, co se budoucímu managerovi podaří, co ne. Žádná 
analýza nezaručí, jak to bude. Na přípravu spuštění máme 3 měsíce, budeme intenzivně jednat 
o modelu fungování.  
Strnad: Bude trvat dlouho, než skončí činnost TS, obě organizace budou fungovat vedle 
sebe, mzdově náročné. 
Krabec: TS poběží, ale jen papírově z důvodu dohledání pohledávek, převodu majetku apod, 
není potřeba dalších administrativních pracovníků. Současná existence spol. sro a bývalých 
TS nepovede tedy ke zvětšeným nákladům.  
 
ZM/2003/10/200: ZM schvaluje tento obsah zakladatelské listiny společnosti s ručením 
omezeným: 
I. Město Králíky jako jediný zakladatel a jediný společník zakládá zakladatelskou 
listinou podle § 57 a § 105 a následujících obchodního zákoníku společnost s ručením 
omezeným „Služby města Králíky s. r. o.“ 
 
II. Firma společnosti 
Firmou společnosti je „Služby města Králíky s.r.o.“ 
 
III. Sídlo společnosti 
Sídlem společnosti je Králíky, Růžová 462, 561 69 
 
IV. Předmět činnosti společnosti 
Předmětem činnosti společnosti je: 
• Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
• Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 
• Všechny živnosti, jež mají k dnešnímu dni Technické služby, příspěvková organizace, 

tedy: 1. Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 
   2. Podnikání v oblasti nakládání s odpady 
   3. Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní 
   4. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
   5. Opravy silničních vozidel 
   6. Čištění měst a obcí  
  7. Údržba zeleně 
  8. Čištění kanalizace 
  9. Opravy a údržba komunikací 
 
V. Základní kapitál společnosti 



Základní kapitál společnosti činí při jejím založení 200.000 Kč a je celý tvořen peněžitým 
vkladem zakladatele 
 
VI. Správce vkladu 
Správcem vkladu je Město Králíky. 
 
VII. Orgány společnosti 
Orgány společnosti jsou: 
• valná hromada - valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Její působnost 

vykonává zakladatel jako jediný společník v rozsahu daném obchodním zákoníkem 
• jednatel - jednatel je statutárním orgánem společnosti. Za společnost jedná tak, že k 

napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. Prvním a 
jediným jednatelem společnosti je Mgr. Dušan Krabec, trvale bytem Králíky, Nové 
domovy 595 

• dozorčí rada  
a) dohlíží na činnost jednatelů 
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 zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak 
jednou ročně. 

Prvními členy dozorčí rady jsou: 
 
Jiří Moravec; Králíky 1002 
Jana Ponocná; Králíky, Aloise Jiráska 626 
Karel Hlava; Králíky, Jana Švermy 715      

 
VIII. Rezervní fond společnosti 
Rezervní fond činí 10% základního kapitálu společnosti. Společnost vytváří rezervní fond z 
čistého zisku, vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve 
výši 10% z čistého zisku, avšak ne více než 5% z hodnoty základního kapitálu. V dalších 
letech společnost rezervní fond doplňuje 5% z čistého zisku až do výše 10% základního 
kapitálu. 
 
IX. Obchodní podíl 
Obchodní podíl ve společnosti je možné převést či rozdělit za podmínek daných obchodním 
zákoníkem.  
 
X. Doba trvání společnosti 
Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 
 
XI. Závěrečná ustanovení 
1) Společnost vydává Stanovy. 
2) První obchodní rok společnosti začíná dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku a končí 

dnem 31. 12. téhož roku. Další obchodní roky odpovídají rokům kalendářním. Společnost 
vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. 

 
Ve věcech touto zakladatelskou listinou a stanovami zvlášť neupravených se společnost řídí 
platným českým právním řádem, zejména ustanoveními obchodního zákoníku. 



 
ZM zmocňuje starostu města Mgr. Dušana Krabce k podpisu zakladatelské listiny 
formou notářského zápisu. 
 

Hlasování: 11:0:3 (paní Kubáňová odešla před hlasováním) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 + + + + x + + + + 0 0 + + + 
 
 
 
Zapsala: Iva Večeřová 
 
 
………………………………….                                          ………………………………. 
              Mgr. Stejskal                                                                          Mgr. Hlava 
 
 
 
 
 
 
 
 
…….…………………………                                                ……………………………… 
         Mgr. Dušan Krabec                                                                    Arnošt Juránek 
                 starosta                                                                                 místostarosta   
 


	Sídlem společnosti je Králíky, Růžová 462, 561 69

