Zastupitelstvo města Plzně dne:

NÁVRH

Č.:

……

Ve věci:

12. 6. 2014

FIN/5

USNESENÍ

ze dne :

12. 6. 2014

Změna stanov akciových společností se 100% majetkovým podílem
města Plzně v souvislosti s novou právní úpravou obchodního práva

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1. Ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(dále jen zákon o obchodních korporacích), kterým zákonodárce ukládá obchodním
společnostem povinnost přizpůsobit stávající ujednání jejich základních dokumentů, tj.
společenských smluv, stanov a zakládacích listin, úpravě zákona o obchodních
korporacích, a to ve lhůtě do 30. 6. 2014.
2. Usnesení RMP č. 4, 5, 6, 7 ze dne 16. 1. 2014, kterými RMP v působnosti valné hromady
jednotlivých akciových společností se 100% majetkovým podílem města Plzně udělila
pokyn představenstvům těchto společností připravit návrhy nového znění stanov dle bodu
I.1. tohoto usnesení.
3. Vyhrazenou pravomoc zastupitelstva obce, vyplývající z ustanovení § 84 odst. 2 písm. e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat o založení nebo zrušení právnických osob,
schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy
a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách.
4. Návrhy nových stanov akciových společností se 100% majetkovým podílem města Plzně,
které tvoří přílohy č. 1 až 4 tohoto usnesení. Jedná se o tyto společnosti:
- Obytná zóna Sylván a.s., příloha č. 1,
- Plzeňská teplárenská, a.s., příloha č. 2,
- Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., příloha č. 3,
- Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., příloha č. 4.
5. Skutečnost, že všechny společnosti uvedené v bodě I. 4. tohoto usnesení se podřizují
zákonu o obchodních korporacích jako celku.
6. Usnesení RMP č. 638 ze dne 29. 5. 2014, kterým tento orgán odsouhlasil návrhy nových
stanov akciových společností dle bodu I. 4. tohoto usnesení.
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II.

S ch v a l u j e

Nové znění stanov společností:
1. Obytná zóna Sylván a.s. Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň, IČ 63509831 uvedené v příloze
č. 1 tohoto usnesení.
2. Plzeňská teplárenská, a.s., se sídlem Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň, IČ 49790480
uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení.
3. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., se sídlem Denisovo nábřeží
920/12,
301 00 Plzeň, IČ 25220683 uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení.
4. Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., se sídlem Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň, IČ 26392054
uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení.

III.

Ukládá

Tajemnici MMP
zajistit předložení návrhu usnesení Radě města Plzně v působnosti valné hromady
jednotlivých akciových společností ke schválení nového znění stanov dle bodu II. tohoto
usnesení.
Termín: 19. 6. 2014
Zodpovídá: Ing. L. Složil

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:

M. Zrzavecký
30. 5. 2014

Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:

Ing. L. Složil
Ing. M. Šimákem
Mgr. P. Šindelářem

Projednáno v:
Vyvěšeno na úřední desce:
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Ing. H. Kuglerovou
Ing. L. Složilem
RMP dne 29. 5. 2014
Nepodléhá vyvěšení.

náměstek primátora
Ing. A. Čiháková, FIN
JUDr. D. Tomášek, PRÁV
ved. FIN
náměstkem primátora
náměstkem primátora
ŘEÚ
ved. FIN
usn. č. 638

souhl.
souhl.

