DŮVO DOVÁ ZPRÁVA
1. Název problému a jeho charakteristika
Odstoupení Ing. Vlastimila Goly z funkce jednatele společnosti BIC Plzeň, společnosti
s ručením omezeným, Riegrova 206/1, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, IČ 453 54 774 (dále jen
BIC Plzeň) a schválení návrhu na volbu nového jednatele.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Město Plzeň obdrželo dne 29. 8. 2019 prohlášení Ing. Vlastimila Goly o odstoupení z funkce
jednatele společnosti BIC Plzeň, viz příloha č. 1 podkladových materiálů. Funkce
odstoupivšího jednatele končí dnem, kdy RMP v působnosti valné hromady BIC Plzeň toto
odstoupení projedná. Společnost má dle zakladatelské listiny dva jednatele.
Podle § 190 odst. 2 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a čl. VIII. odst.
3 zakladatelské listiny společnosti, volba a odvolání jednatele náleží do působnosti nejvyššího
orgánu společnosti, tj. RMP jednající v působnosti valné hromady.
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 na volbu druhého jednatele společnosti BIC Plzeň, s.r.o., byť to
zákon již nevyžaduje.
3. Předpokládaný cílový stav
Schválení návrhu na volbu jednatele společnosti BIC, spol. s r.o., dle bodu II. návrhu usnesení.
4. Navrhované varianty řešení
Viz návrh usnesení.
5. Doporučená varianta řešení
Viz návrh usnesení.
6. Finan ční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Nejsou.
7. Návrh te rmínů real izace a u rčení zodp ovědných p racovníků
Viz ukládací část návrhu usnesení.
8. Dříve při jatá usnesení orgánů města
Usnesení RMP č. 756 ze dne 24. 6. 2019
https://usneseni.plzen.eu/bin_Soubor.php?id=97051
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9. Závazky či pohledávky vůči městu
Nešetří se.
10.

Přílohy

č. 1 – prohlášení Ing. V. Goly o odstoupení z funkce jednatele

Strana: 2

