Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jméno: xxx
Příjmení: xxxx
Datum narození: xxxx
Adresa: xxx
xxxx
xxxx
E-mail:
xxxxx
Žádost o informace ke společnosti Technické služby Kaplice spol. s r.o.
Předmět:
vlastněnou městem Kaplice
Určeno městskému úřadu města Kaplice
Text:

Dobrý den,

Tímto vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací žádám o
zodpovězení poskytnutí informací týkající se společnosti Technické služby Kaplice spol. s
r.o.
(dále jen společnost), kterou vlastní ze 100 % město Kaplice.
1) Jaká jsou hlediska pro vybírání a jmenování členů dozorčí rady? – záleží u nich na
odbornosti, případně politických nebo jiných hlediscích?
2) Kolik činí finanční Odměna člena dozorčí rady, v členění řadový člen, předseda,
místopředseda? – pravidelná, měsíční, čtvrtletní nebo roční? Aktuální stav – usnesení
rady města
3) Na jaké další bonusy a výhody (například telefonní tarif hrazený společností) mají
členové dozorčí rady nárok, kromě výplat a odměn? – aktuální stav, pravidla při
čerpání výhod.
4) Jaké konkrétní činnosti fakticky dozorčí rada společnosti vykonává, kolikrát ročně se
schází?
5) Je valná hromada informována pravidelně o činnosti dozorčí rady, jestli jsou zápisy
z dozorčích rad zveřejňované a zda valná hromada zná termíny dozorčích rad?
6) Jak je vybírán a jmenován jednatel/management společnosti?
V případě nesrozumitelnosti se ozvěte na email.
Předem vám děkuji za odpověď.
S pozdravem xxxxxx
Preferuji zaslání odpovědi elektronickou formou v rámci racionalizace nákladů a efektivity.
Datum podání: 21.10.2019

V Kaplici 15.11.2019
Vyřizuje: Ing. Ivana Chromá
Čj: MěÚK/31126/2019
Spisová značka: SZ-MěÚK/31126/2019/02

xxxxx

Vážený pane xxxxx,
Městskému úřadu Kaplice byla dne 31. 10. 2019 doručena Vaše žádost ze dne 21. 10. 2019,
kterou ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen
„zákon“), žádáte o poskytnutí informací týkajících se Technických služeb Kaplice spol. s r.o.,
když k Vašim dotazům, při zachování jejich pořadí sděluji následující:
1) Členy dozorčí rady volí valná hromada společnosti, jakožto její nejvyšší orgán. V tomto
případě volí i odvolává členy dozorčí rady jediný společník, a to Město Kaplice. Zvolení
členové splňují zákonné požadavky pro jejich volbu členy dozorčí rady.
2) Odměna předsedy dozorčí rady činí 2.000,- Kč hrubého měsíčně, odměna člena činí
1.000,- Kč hrubého měsíčně.
3) Členům dozorčí rady nenáleží žádné další bonusy a výhody.
4) Dozorčí rada vykonává tyto konkrétní činnosti:
a) dohlíží na činnost jednatelů
b) nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje
tam obsažené údaje
c) přezkoumává roční účetní závěrku
d) podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě
Dozorčí rada se schází jedenkrát měsíčně.
5) Valná hromada je pravidelně informována o činnosti dozorčí rady, zápisy z dozorčích rad
nejsou zveřejnovány, a valná hromada zná termíny jednání dozorčích rad.
6) Jednatele společnosti volí a odvolává valná hromada společnosti podle § 190 odst. 2
písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v tomto případě Město
Kaplice prostřednictvím Zastupitelstva Města Kaplice.
Podáváme Vám tuto zprávu a zůstáváme s pozdravem.
Ing. Lukáš Bodnár
Tajemník MěÚ Kaplice

