DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Změna členů dozorčí rady společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, se sídlem
Riegrova 206/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČ 45354774 (dále jen BIC Plzeň).
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Město Plzeň je 100% vlastníkem společnosti BIC Plzeň. Funkci jednatele vykonávají
Ing. Jana Klementová a Ing. Filip Uhlík. Dozorčí rada má pět členů s délkou funkčního období
pět let. Stávající zastoupení města v dozorčí radě společnosti s uvedením dne vzniku členství
je následující:
Členové
Mgr. Lukáš Hegner
Bc. Jan Honomichl
Ing. Jan Lazar, Ph. D.
Ing. Pavel Rödl
Vladimír Krákora

Den vzniku členství
10. 10. 2016
19. 02. 2015
19. 02. 2015
19. 02. 2015
19. 11. 2015

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 rámci zavedené praxe bylo rozhodnuto ponechat dosavadní postup, a proto je do
ZMP předkládán tento návrh, byť to zákon již nevyžaduje.
Samotná volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti náleží do působnosti její valné
hromady, v našem případě RMP vykonávající tuto působnost.
Nově navrhovaní kandidáti jako zástupci města v orgánu společnosti souhlasili se zveřejněním
svých osobních údajů v návrhu tohoto usnesení.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení návrhu na odvolání a volbu nových členů dozorčí rady společnosti BIC Plzeň.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
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6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.
7. Návrh termínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Dle ukládací části tohoto návrhu usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města
Usnesení RMP č. 203 ze dne 19. 2. 2015
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=78317
Usnesení RMP č. 1282 ze dne 19. 11. 2015
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=81569
Usnesení RMP č. 1122 ze dne 10. 10. 2016
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=85420
9. Závazky či pohledávky vůči městu
Nešetří se.
10.

Přílohy

Nejsou.
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