DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Odstoupení Mgr. Ivany Bartošové z funkce členky představenstva společnosti Obytná zóna
Sylván a.s., se sídlem Palackého náměstí 30/6, 301 00 Plzeň, IČ 63509831 (dále jen OZS, a.s.)
a z funkce členky dozorčí rady společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., se sídlem
Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň, IČ 26392054 (dále jen VTP, a.s.).
Návrhy na volbu nových členů.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dne 29. 11. 2017 obdrželo město jako jediný akcionář společností OZS a.s. a VTP, a.s.
písemné oznámení Mgr. Ivany Bartošové o odstoupení z funkce členky představenstva OZS
a.s. a z funkce členky dozorčí rady VTP, a.s.
Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, provedenou zákonem č. 183/2017 Sb., bylo
z vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce vypuštěno navrhování zástupců obce do orgánů
obchodních společností, v nichž má obec 100% majetkovou účast, a jejich odvolání. Nadále
tedy již není nutné před jmenováním či odvoláním člena orgánu obchodní společnosti, u které
vykonává RMP funkci valné hromady, schválení návrhu na jmenování nebo odvolání v ZMP.
Ponechání dosavadní praxe, kdy o návrhu na jmenování či odvolání zástupce města rozhoduje
ZMP, je ale možné, neboť RMP je zákonem vyhrazeno pouze rozhodování o jmenování či
odvolání. V souladu s výše uvedeným bylo rozhodnuto ponechat dosavadní postup, byť to
zákon již nevyžaduje a proto jsou ZMP předkládány tyto návrhy na zvolení zástupců města do
orgánů OZS a.s. a VTP, a.s.:
- na post člena představenstva Bc. Jan Novák, narozen 5. 7. 1985, bytem K Remízku
468/55, 301 00 Plzeň-Lhota,
- na post člena dozorčí rady Bc. Karolína Lahučká, narozená 4. 2. 1993, bytem
Komenského 50, 323 00 Plzeň.
Podle stanov OZS, a.s. i VTP, a.s. funkce, na které rezignovala Mgr. Ivana Bartošová, končí
dnem, kdy její rezignace projedná Rada města Plzně vykonávající působnost valné hromady
těchto společností. Návrhy usnesení v této věci budou předloženy RMP na jednání konaném
dne 21. 12. 2017.
3. Předpokládaný cílov ý stav
Schválení předložených návrhů na volbu člena představenstva OZS a.s. a členky dozorčí rady
VTP, a.s. dle bodu II. tohoto návrhu usnesení.
4. Navrhované varianty řešení
Je navrhována pouze jedna varianta, viz body II. návrhu usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Není navrhováno variantně.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.
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7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle textu tohoto návrhu usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města
Usnesení RMP č. 343 ze dne 24. 3. 2016 (OZS, a.s.)
Usnesení RMP č. 206 ze dne 19. 2. 2015 (VTP, a.s.)
9. Závazky či pohledávky vůči městu
Neš etří se.
10.

Přílohy

č. 1 Oznámení Mgr. I. Bartošové o odstoupení z funkce členy představenstva OZS, a.s.
č. 2 Oznámení Mgr. I. Bartošové o odstoupení z funkce členy dozorčí rady VTP, a.s.
č. 3 Usnesení RMP č. 343 ze dne 24. 3. 2016 (OZS, a.s.)
č. 4 Usnesení RMP č. 206 ze dne 19. 2. 2015 (VTP, a.s.)
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