Usnesení Zastupitelstva města Plzně

Číslo ZMP: 038
Datum konání ZMP: 21. 6. 2018

Označení návrhu usnesení: NámK+NámB/1

č. 295
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Bere na vědomí
Usnesení RMP č. 1094 ze dne 17. 10. 2017, kterým bylo uloženo v případě oboustranné
dohody mezi statutárním městem Plzeň a Ing. Ivanem Jáchimem, společníkem
společnosti DOMINIK CENTRUM s. r. o., se sídlem Dominikánská 3, 301 00 Plzeň,
IČ 61775134 (dále jen DC s.r.o.,) zajistit zpracování návrhu smlouvy o převodu 20%
podílu ve společnosti na statutární město Plzeň a předložit jej k projednání orgánům
města.
Článek V bod 1.2. písm. g) a bod 1.4. téhož článku společenské smlouvy DC s.r.o., podle
kterých s převodem obchodního podílu ve společnosti musí souhlasit valná hromada, a to
tak, že při hlasování je potřeba souhlasu všech hlasů všech společníků.
Program valné hromady DC s.r.o. svolané jednatelem společnosti s termínem konání
12. 7. 2018 obsahující mj. body související s převodem obchodního podílu, a to souhlas
s prodejem obchodního podílu Ing. Ivana Jáchima druhému společníkovi, schválení
změny společenské smlouvy, schválení smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti.
Stanovisko advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o. ke způsobu převodu
obchodního podílu, které je přílohou č. 3 podkladových materiálů.
Schvaluje
Úplatný převod 20% obchodního podílu Ing. Ivana Jáchima ve společnosti DC, s.r.o.
statutárnímu městu Plzeň, a to za sjednanou cenu 2 276 600 Kč s tím, že převod bude
uskutečněn formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Uzavření smlouvy o převodu 20% obchodního podílu dle bodu II.1 tohoto usnesení.
Smlouva o převodu obchodního podílu tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.
Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci jednacího řízení bez uveřejnění a uzavření smlouvy o převodu obchodního
podílu dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2018
Zodpovídá: Ing. Kotas
Ing. Dezortová
JUDr. Tomášek

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně
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zástupce primátora
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