DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1. Náze v problé m u a je ho charak te ris t ika
Změna členů dozorčí rady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o., se sídlem v Plzni,
Dominikánská 3, PSČ 301 00, IČO 61775134, (dále jen DC s. r.o.).
2. Kons tatov á ní s oučas né ho s tavu a je ho analýza
Město vlastní ve společnosti DC s. r. o. 80% obchodní podíl. Jednatelem společnosti je její
druhý společník Ing. Ivan Jáchim. Dozorčí rada má podle nové společenské smlouvy platné od
23. 6. 2014 pět členů, každý společník má v tomto orgánu své zástupce. Počet zástupců
jednotlivých společníků je závislý na poměrů jejich obchodních podílů. V souladu s výše
uvedeným městu tak náležejí čtyři místa v dozorčí radě. Délka funkčního období není
stanovena. Stávající zastoupení města v dozorčí radě společnosti s uvedením dne vzniku
členství je následující:
Členové
JUDr. Marcela Krejsová
Martina Pechová
Ing. Tomáš Prokop
Ing. Roman Štafa
Mgr. Ilona Jehličková

Datum vzniku členství v DR
11. 4. 2011
11. 4. 2011
20. 12. 2012
20. 12. 2012
11. 4. 2011

Zastupitelstvu města je tento návrh usnesení předkládán v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. g) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Výše zmiňované ustanovení
vyhrazuje zastupitelstvu obce navrhovat své zástupce do orgánů společností, v nichž má
majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání. Samotná volba a odvolání členů dozorčí rady
společnosti náleží do působnosti její valné hromady.
Nově navrhovaní kandidáti jako zástupci města v orgánech společnosti souhlasili se
zveřejněním svých osobních údajů v návrhu tohoto usnesení.
3. Pře dpok lá da ný cílový s tav
Schválení návrhu na odvolání a volbu nových členů dozorčí rady společnosti DC s. r.o.
4. Navrhova né varianty ře š e ní
Nejsou.
5. Doporuče ná varianta ře š e ní
Viz bod II. tohoto návrhu usnesení.
6. Finanč ní nároky ře š e ní a možnos t i finanč ního krytí
Nejsou.
7. Návrh te rmínů re alizace a urče ní zodpo vě dnýc h pracov ník ů
Viz ukládací část návrhu usnesení.
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8. Dříve přija tá us ne s e ní orgánů mě s ta
Usnesení ZMP č. 111 ze dne 3. 3. 2011
Usnesení ZMP č. 600 ze dne 13. 12. 2012
9. Závazky či pohle dáv ky vůči mě s tu
Nešetří se.
10. Přílo hy
Příloha č.1

Usnesení ZMP č. 111 ze dne 3. 3. 2011
Usnesení ZMP č. 600 ze dne 13. 12. 2012
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