Důvodová zpráva
1. Náze v problé mu a je ho charakte ris t ika
Odstoupení Ing. Petra Sovy z funkce člena představenstva společnosti Vědeckotechnický park
Plzeň, a.s., se sídlem Plzeň, Teslova 3, PSČ 301 00, IČ 26392054, (dále jen VTP, a.s.).
Návrh na volbu nového člena představenstva společnosti VTP, a.s.
2. Kons tato vá n í s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Návrh na odvolání a návrh na volbu (u akciových společností) či jmenování (u společností
s ručením omezeným) zástupců města v obchodních společnostech náleží do pravomoci
zastupitelstva obce, viz. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění. Samotné odvolání, volbu či jmenování jednotlivých zástupců v orgánech schvaluje u
100% vlastněných obchodních společností města její rada, která v tomto případě vykonává
působnost valné hromady té které společnosti.
Představenstvo společnosti VTP, a.s. má podle stanov tři členy. Funkční období jednotlivých
členů tohoto orgánu je pětileté. Členové představenstva volí se svého středu předsedu a
místopředsedu.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Předložení návrhu Radě města Plzně jednající v působnosti valné hromady na volbu nového
člena představenstva VTP, a.s.
4. Navrhov a né variant y ře š e ní
Bez variant.
5. Doporuče ná variant a ře š e ní
Viz. bod 4.
6. Fina nč n í nároky ře š e ní a možnos t i finanč n ího krytí
Nejsou.
7. Návrh te rmínů re aliza ce a urče ní zodpově dný c h pracov n ík ů
Dle bodu III. návrhu tohoto usnesení.
8. Dříve přijat á us ne s e ní orgánů mě s ta ne bo mě s ts kých obvodů, kte rá s
tímto návrhe m s ouvis e jí
RMP č. 319 ze dne 10.3.2011
9. Záva zky či pohle dá vk y vůči mě s tu Plzni
Nejsou zjišťovány.
10. Přílo hy

Příloha č.1 – usnesení RMP č. 323 ze dne 10. 3. 2011
Příloha č. 2 – dopis Ing. P. Sovy

