Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby

číslo 40/8/2019
ze dne 17. 4. 2019

k odnětí odměny jednatelce společnosti
Obec Zdiby - reality s.r.o.
Rada obce Zdiby jako orgán příslušný rozhodovat o věcech obce jako jediného společníka
obchodní společnosti podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), při výkonu působnosti
jediného společníka obchodní společnosti Obec Zdiby - reality s.r.o., IČO: 27175553, se
sídlem Zdiby - Veltěž, Průběžná 11, PSČ 25066, zapsané v obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 102042 (dále také jako „Obchodní
společnost“)

I.

Schvaluje

dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce jednatele obchodní společnosti: Obec Zdiby reality s.r.o., IČO: 27175553, se sídlem Zdiby - Veltěž, Průběžná 11, PSČ 25066, ve
znění uvedeném jako PŘÍLOHA 1 tohoto usnesení, kterým se odnímá odměna
jednatele;

II. Souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce jednatele dle bodu I tohoto
usnesení s Mgr. Beatou Sabolovou, dat. nar. anonymizováno
, bytem anonymizováno

III. Rozhoduje, že
obchodní společnost: Obec Zdiby - reality s.r.o., IČO: 27175553, se sídlem Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 25066, je oprávněna uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o výkonu

funkce s Mgr. Beatou Sabolovou, dat. nar. anonymizováno
bytem anonymizováno
, ve znění dle bodu I. tohoto usnesení.

IV. Ukládá

obchodní společnosti Obec Zdiby - reality s.r.o., IČO: 27175553, se sídlem Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 25066, uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce s Mgr.
Beatou Sabolovou, dat. nar. anonymizováno
, bytem anonymizováno
ve znění uvedeném dle bodu I. tohoto usnesení.
Termín: do 1. 5. 2019

JUDr. Eva Slavı́ková v. r.
starostka obce Zdiby

Ing. Kateř ina Kolá řová v. r.

2. mı́stostarostka obce Zdiby
Předkladatel: starostka JUDr. Slavíková
Provede:
obchodní společnosti Obec Zdiby - reality s. r. o
Na vědomí:
Mgr. Beata Sabolová, dat. nar. dne anonymizován
bytem anonymizováno
o
Příloha:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 40/8/2018
Obchodní společnosti Obec Zdiby - reality s.r.o., ukončila poskytování služeb správy osvětlení obci
a je prováděn audit této společnosti, který bude k 1. 5. ukončen. Z tohoto důvodu bude nadále
výkon funkce jednatele bezplatný. Jednateli zůstává pouze nárok na případnou náhradu nákladů
spojených s výkonem funkce (zejména náhrada jízdních výdajů, stravného a výdajů za ubytování).

DOTATEK Č. 1
SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE JEDNATELE
uzavřené dne … 2018 (dále jen „Smlouva“) mezi:
Společnost:
Obec Zdiby – reality s.r.o.
se sídlem:
Průběžná 11, 250 66 Zdiby
IČO:
27175553
DIČ:
CZ27175553
zastoupená:
Mgr. Beatou Sabolovou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102042
(dále jen „Obchodní společnost")
a
Jméno a příjmení:
nar.
bytem:

Mgr. Beata Sabolová

anonymizová
no
anonymizováno

(dále také jako „Jednatel“)
Smluvní strany uzavřeli tento dodatek ke Smlouvě:
1.

ÚČEL DODATKU

1.1.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 s ohledem na ukončení poskytování
služeb Obchodní společností a provedení auditu.

2.

PŘEDMĚT DODATKU

2.1.

Článek 4 Smlouvy se mění a nové zní takto:
4.

ODMĚNA JEDNATELE

4.1.

S účinností od 1.5.2019 za výkon funkce jednatele Jednateli nenáleží odměna.

4.2.

Jednatel má nárok na náhradu přiměřených výdajů, jež účelně vynaložil v souvislosti
s plněním úkolů dle této smlouvy (zejména náhrada jízdních výdajů, stravného a výdajů
za ubytování).

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.

Stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatným nebo neúčinným, nedotkne se tato
skutečnost zbývajícího obsahu smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že
takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí ustanovením novým, které bude svým
obsahem a účelem nejbližší neplatnému nebo neúčinnému ustanovení a bude v souladu
s platným právním řádem České republiky.

3.2.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si
Dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

3.3.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva musí být schválena jediným společníkem,
resp. valnou hromadou Obchodní společnosti.

3.4.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.5.2019.

3.5.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.

Ve Zdibech, dne ……………… 2019
PODPISY:
OBCHODNÍ SPOLEČNOST:

………………………………….
Obec Zdiby – reality s.r.o.
Mgr. Beata Sabolová, jednatel
JEDNATEL:

………………………………….
Mgr. Beata Sabolová

