DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Odstoupení Tomáše Trnky z funkce člena dozorčí rady společnosti Obytná zóna Sylván a.s.,
IČO 63509831, se sídlem Palackého nám 6, PSČ 301 00 Plzeň (dále jen OZS a.s.).
Návrh na volbu nového člena dozorčí rady.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dozorčí rada společnosti OZS a.s. má podle stanov 6 členů. Funkční období jednotlivých
členů představenstva je 5 let. Tomáš Trnka byl zvolen členem dozorčí rady OZS a.s. Radou
města Plzně v působnosti valné hromady dne 10. 3. 2011.
Z důvodu jeho rezignace na funkci člena kontrolního orgánu OZS, a.s., (viz příloha č. 1
důvodové zprávy), je Zastupitelstvu města Plzně předkládán tento návrh usnesení.
Výkon funkce Tomáše Trnky končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala či měla projednat
dozorčí rada společnosti. Zatím tato skutečnost nenastala. Nový člen dozorčí rady může být
Radou města Plzně v působnosti VH zvolen až po ukončení mandátu odstoupivšího člena.
Návrh na odvolání a návrh na volbu (u akciových společností) či jmenování (u společností
s ručením omezeným) zástupců města v obchodních společnostech, v nichž má obec
majetkovou účast, náleží dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, do pravomoci zastupitelstva obce.
Samotné odvolání, volbu či jmenování jednotlivých zástupců obce v orgánech schvaluje u
100% vlastněných obchodních společností města její rada, která v tomto případě vykonává
působnost valné hromady té které společnosti.

3. Předpokládaný cílový stav
Schválení návrhu na volbu nového člena dozorčí rady společnosti OZS a.s. za odstoupivšího
Tomáše Trnku.
4. Navrhované varianty řešení
Nejsou.
5. Doporučená varianta řešení
Viz. bod 3. důvodové zprávy.
6. Finan ční nároky řešení a mo žnosti finančního krytí
Nejsou.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle textu tohoto návrhu usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města
RMP č. 320 ze dne 10. 3. 2011
9. Závazky či pohledávky vůči městu

Neš etří s e.
10.

Přílohy

č.1 Dopis - rezignace T. Trnky
č.2 Usnesení RMP č. 320 ze dne 10. 3. 2011

