Usnesení ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 23.08.2016

USNESENÍ
z mimořádné schůze Rady města Kynšperk nad Ohří v působnosti valné hromady
společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se sídlem Kynšperk nad Ohří,
Chebská 697, PSČ 357 51, IČO 25233556
konané dne 23. srpna 2016

upravená verze
č. 231/2016
Rada města Kynšperk nad Ohří
při výkonu funkce jediného společníka společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří, spol.
s r. o., IČ 25233556 (dále jen „společnost“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplnění a zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, ve znění změn a doplnění
1. bere na vědomí
výsledky výběrového řízení na pozici jednatele společnosti vyhlášeného dne 09.05.2016 a ukončeného
dne 27.06.2016, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
2. odvolává
ke dni 31.08.2016 dočasně jmenovanou jednatelku výše uvedené společnosti paní Hanu Trefilovou,
3. jmenuje
na základě doporučení výběrové komise do funkce jednatele společnosti dnem 01.09.2016 pana
Miroslava Horálka, narozeného XXX, bytem XXX,
4. ukládá
dosavadní jednatelce společnosti paní Haně Trefilové předat ke dni odvolání z funkce jednatelky tuto
funkci s veškerou dokumentací společnosti, smlouvami, podpisovými právy, razítky, movitým
majetkem atd. novému jednateli společnosti,
5. ukládá
panu Miroslavu Horálkovi
a) převzít ke dni 01.09.2016 funkci jednatele společnosti,
b) doložit neprodleně, nejdéle do dne vzniku funkce doklady a prohlášení potřebná pro zápis změny
v obchodním rejstříku,
c) provést neprodleně inventuru veškerých prostředků, práv a závazků společnosti,
d) informovat radu města o svých zjištěních a provedených krocích v termínu do 31.10.2016
a v tomtéž termínu předložit výhled dalšího chodu společnosti,
e) předložit radě města čestné prohlášení o ukončení funkce jednatele společnosti Caurus s.r.o,
IČO: 25243136, se sídlem Staré náměstí 137, 356 01 Sokolov, do konce roku 2016,
6. ukládá
starostovi města
a) vyhotovit jmenovací listinu a předat novému jednateli,
b) zabezpečit zapsání příslušných změn do Obchodního rejstříku a
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7. stanovuje
plat novému jednateli společnosti panu Horálkovi ve výši XXX Kč.

Ing. Tomáš Svoboda v.r.
starosta

Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA v.r.
1. místostarostka

„Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené usnesení rady města Kynšperk nad Ohří.
Osobní údaje jsou nahrazeny symbolem vypuštění XXX.
Plné znění usnesení (včetně příloh) zastupitelstva města a rady je k dispozici v podatelně městského
úřadu.“

2

