Usnesení
z 27. jednání Zastupitelstva Města Planá konaného dne 5.11.2001

U 104 ZMP bere na vědomí:
1. informaci o práci Rady Města Planá od 26.jednání ZM.
U 105 ZMP schvaluje:
1. program 27.jednání a ověřovatele zápisu - p.ing. Žižku, p. ing. Nutila.
2. uzavření zástavní smlouvy s MMR ČR na zástavu bytového domu se 14 byty, č.p.
890, na st.p.č. 2032 v k.ú. Planá, k zajištění závazku Města Planá vyplývajícího
z rozhodnutí o účelovém určení prostředků státního rozpočtu na stavbu domu se 14
byty ze dne 30.10.2000, ve výši 4.480.000 Kč.
3. pořízení nového elektrického kotle pro školní jídelnu ZŠ v Plané (bude zařazeno do
III.rozpočtových změn).
U 106 ZMP rozhodlo:
1. hospodaření s lesním majetkem Města Planá bude i nadále svěřeno společnosti s r.o. Plánské
lesy. Jednatel společnosti bude i nadále vykonávat funkci lesního hospodáře.

2. v souladu se svým usnesením č. 71/13 založit společnost s ručením omezeným
Plánské služby se sídlem Slovanská 110, 348 15 Planá. Jediným společníkem je Město
Planá. Jednatelé společnosti: ing. Jan Veselý, ing. Karel Vrzala. Předmět podnikání:
správa a údržba nemovitostí. Základní kapitál ve výši 200.000 Kč je tvořen peněžitým
vkladem, který Město Planá složí na zvláštní účet u peněžního ústavu po podpisu
zakladatelské
smlouvy.
Zastupitelstvo dále schvaluje zakladatelskou listinu s.r.o. Plánské služby. Pověřuje
starostu, aby tuto listinu předložil k notářskému zápisu a dává mu souhlas k provedení
všech úkonů zakladatele souvisejících se založením společnosti. Související náklady
budou zahrnuty do III.rozpočtových změn.

Zastupitelstvo Města Planá schvaluje svým usnesením č. 106/2 ze dne 5.11.2001
v souladu s par. 84 odst. 2 písm. f) zákona číslo 128/2000 Sb. zakladatelskou listinu
společnosti s ručením omezeným Plánské služby.
Zakladatelská listina
obchodní společnosti s ručením omezeným
Obchodní společnost se zakládá podle § 105 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
I.
Obchodní firma
Obchodní firma společnosti: Plánské služby, s.r.o.
II.
Sídlo společnosti
Sídlo společnosti: Slovanská 110, 348 15 Planá
III.

Společníci
Jediným společníkem společnosti je Město Planá, IČO 00260096 se sídlem náměstí
Svobody č.p. 1, 348 15 Planá
IV.
Vznik a doba trvání společnosti
Společnost je založena na dobu neurčitou, vznikne dnem, ke kterému bude zapsána
do obchodního rejstříku.
V.
Předmět podnikání
Předmět podnikání společnosti je:
- správa a údržba nemovitostí
VI.
Výše základního kapitálu
Základní kapitál společnosti činí 200 000,- Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských).
VII.
Vklad společníka
Základní kapitál společnosti je tvořen peněžitým vkladem jediného společníka a
zakladatele v následujícím rozsahu:
Město Planá peněžitý vklad ve výši 200 000,- Kč slovy: dvěstětisíckorunčeských.
Způsob a lhůta splácení vkladu:
Město Planá se zavazuje splatit v plné výši základní kapitál společnosti ve výši 200
000,- Kč slovy: dvěstětisíckorunčeských nejpozději ke dni podání návrhu na zápis
společnosti do obchodního rejstříku po podpisu této zakladatelské listiny peněžitým
vkladem v této výši na zvláštní účet u banky, který za tím účelem zřídí správce
vkladu na firmu zakládané společnosti.
Správcem splaceného vkladu do zápisu společnosti do obchodního rejstříku je
pověřen zakladatel Město Planá.
VIII.
Rezervní fond
Společnost vytváří rezervní fond v prvním roce, ve kterém dosáhne zisku.
IX.
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
a) valná hromada
b) jednatelé
X.
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Až do přistoupení nových
společníků ji tvoří pouze zakladatel společník. Po přistoupení nového společníka
(nových společníků) ji tvoří všichni společníci. Do působnosti valné hromady patří:
a) schvalování jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem
b) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených
zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát
c) schvalování stanov a jejich změn
d) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k němu na
základě jiných právních skutečností
e) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění
nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči
společnosti proti pohledávce na splacení vkladu
f) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů
g) jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady
h) vyloučení společníka podle § 113 a 121 obchodního zákoníku
i) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení
společnosti s likvidací
j) rozhodování o převodu a nájmu podniku nebo jeho části, nebo rozhodnutí o
uzavření takové smlouvy ovládanou osobou
k) rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení, o změně právní
formy
l) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém
společenství a jejich změn
m) schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2 obchodního zákoníku)
n) vydání souhlasu k nakládání s majetkem (nabytí, zcizení, zatížení, nájem)
v hodnotě nad 100.000 Kč
o) další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato
zřizovatelská listina
Rozhodnutí společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou
formu a musí být podepsán společníkem
O rozhodnutí o schvalování stanov a jejich změn, o změně obsahu zakladatelské
listiny, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností a
k rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění
nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti
proti pohledávce na splacení vkladu, ke schválení ovládací smlouvy, smlouvy o
převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn a o dalších otázkách,
pokud tak stanoví zákon, musí být pořízen notářský zápis.
XI.
Jednatel

Jednatel je statutárním orgánem společnosti.
V rámci své působnosti je jednatel povinen
- zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti
- po přistoupení dalších společníků vést seznam společníků společnosti
- informovat společníka (společníky) nejméně jedenkrát měsíčně o
záležitostech společnosti
- řídit se zásadami a pokyny schválenými jediným společníkem při
výkonu působnosti valné hromady, pokud jsou v souladu s právními
předpisy
- vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o
důvěrných informacích
Prvními jednateli společnosti jsou:
ing. Jan Veselý, RČ 48 05 25/028, bytem Tachov, Bělojarská 1478
ing. Karel Vrzala, RČ 47 02 27/079, bytem Planá, Zahradní 400
Jednatelé jsou jmenováni do funkce dnem zápisu do obchodního rejstříku.
Při rozhodování o záležitostech týkajících se obchodního vedení společnosti jedná
každý jednatel samostatně.
XII.
Jednání společnosti
Za společnost jednají jednatelé společnosti ve všech věcech samostatně.
Jednatel podepisuje za společnost tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
XIII.
Obchodní podíl
Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a z této účasti plynoucí
práva a povinnosti. Jeho výše se určuje podle poměru vkladu společníka
k základnímu kapitálu společnosti takto: Město Planá 100 %.
Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj obchodní
podíl na jiného společníka.
Se souhlasem valné hromady může společník převést svůj obchodní podíl na jinou
osobu.
Obchodní podíl může být dán do zástavy za podmínek uvedených v § 117a obchod.
zákoníku.
K zastavení obchodního podílu je třeba předchozího souhlasu valné hromady.
Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází obchodní podíl na jejího
právního nástupce.
XIV.
Zánik účasti společníka ve společnosti

Účast společníka ve společnosti zaniká:
a) zrušením účasti společníka soudem podle § 148 obchodního zákoníku
b) vyloučením společníka za podmínek § 149 obchodního zákoníku
c) dohodou o ukončení účasti podle § 149 a obchodního zákoníku
XV.
Zvýšení základního kapitálu
Zvýšení základního kapitálu je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou
zcela splaceny.
Jediný společník má přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu,
zvyšuje-li se peněžitými vklady a to převzetím závazku ke zvýšení vkladu.
Závazek ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se přebírá písemným
prohlášením, které musí obsahovat náležitosti uvedené v obchodním zákoníku a ve
kterém zájemce, který není společníkem, musí prohlásit, že přistupuje
k zakladatelské listině.
Podpis zájemce musí být úředně ověřen. Toto prohlášení nabývá účinnosti
doručením společnosti.
Jednatel je povinen podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do
obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu. Zvýšení základního kapitálu je
účinné ke dni jeho zápisu do obchodního rejstříku.
Připouští se navýšení základního kapitálu i nepeněžním plněním.
XVI.
Snížení základního kapitálu
O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
Při snížení základního kapitálu se nesmí snížit výše základního kapitálu společnosti
a výše vkladu každého společníka pod částku stanovenou v § 108 odst.1 obch. zák.
XVII.
Zánik společnosti
Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.
Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací či bez likvidace, přechází-li její
jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, zrušuje-li se
společnost z důvodů zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo
zrušení konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů
konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
Společnost se zrušuje:
a) dnem, uvedeným v rozhodnutí orgánu společnosti o zrušení společnosti, jinak
dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti
s likvidací

b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto
rozhodnutí nabude právní moci
c) dnem uvedeným v rozhodnutí orgánu společnosti, pokud dochází k zániku
společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku
rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijato.
d) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu
z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu nebo
e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
V případě zrušení společnosti s likvidací má každý společník nárok na podíl na
likvidačním zůstatku v poměru svého obchodního podílu k ostatním obchodním
podílům.
XVIII.
Ostatní ustanovení
Město Planá jako zakladatel a jediný společník společnosti vydá nejpozději do šesti
měsíců po zápisu společnosti do obchodního rejstříku stanovy, které podrobně
upraví vnitřní organizaci společnosti.
Dozorčí rada se nezřizuje, prokura se neuděluje.
XIX.
Závěrečná ustanovení
Právní vztahy touto listinou výslovně neupravené se zákonem č. 513/91 Sb. ve
znění pozdějších úprav a ostatními obecně závaznými právními předpisy České
republiky.
Ověřovatelé zápisu:
ing. Pavel Žižka
ing. Pavel Nutil
ing. Karel Vrzala
starosta

