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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. změnu společenské smlouvy společnosti Severočeské divadlo s.r.o. 

v předloženém znění. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Důvodová zpráva: 
 

      Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předkládán návrh změny společenské smlouvy 

společnosti Severočeské divadlo s.r.o., ve které mají shodný 50% podíl Statutární město Ústí 

nad Labem a Ústecký kraj. Změna společenské smlouvy spočívá v úpravě následujících 

skutečností: 

- zvýšení oprávnění jednatele společnosti k uzavírání smluv o dílo bez nutnosti souhlasu 

valné hromady společnosti z dosavadních 200.000,- Kč bez DPH na navrhovaných 

500.000,- Kč bez DPH, 

- zakotvení povinnosti konat valnou hromadu minimálně 2x ročně,  

- zakotvení povinnosti schválit finanční plán společnosti na další rok do termínu 31.12. 

kalendářního roku, 

- nastavení financování Severočeského divadla v dalším období. 
 

Financování Severočeského divadla s.r.o. má probíhat opět vklady společníků do tzv. 

stabilizačního fondu společnosti. Fond bude tvořen vklady společníků ve stejné výši, kdy je 

zachován princip rovnosti obou společníků. 

 

       Oba společníci se tak zavazují do r. 2020 vložit do tzv. stabilizačního fondu částku ve 

výši 130.300.000,- Kč každý. 

 

       Ústecký kraj se v případě schválení změny společenské smlouvy zavazuje k poskytnutí 

peněžitého příplatku do stabilizačního fondu ve výši 130.300.000,- Kč, z něhož částka 

10.300.000,- Kč bude splacena do 31. 8. 2016, částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 31. 1. 

2017, částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 15. 7. 2018, částka 30.000.000,- Kč bude 

splacena do 31. 1. 2019 a částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 15. 7. 2020. 

 

     Statutární město Ústí nad Labem se v případě změny společenské smlouvy zavazuje k 

poskytnutí peněžitého příplatku do stabilizačního fondu ve výši 130.300.000,- Kč, z něhož 

částka 10.300.000,- Kč bude splacena do 31. 8. 2016, částka 30.000.000,- Kč bude splacena 

do 15. 7. 2017, částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 31. 1. 2018, částka 30.000.000,- Kč 

bude splacena do 15. 7. 2019 a částka 30.000.000,- Kč bude splacena do 31. 1. 2020. 

 

      Návrh smlouvy byl projednán s Ústeckým krajem i Severočeským divadlem s.r.o. Ústecký 

kraj projednal návrh změny společenské smlouvy v Radě Ústeckého kraje. Do Zastupitelstva 

Ústeckého kraje by měl být materiál předložen 25.4.2016. 

 

     O změně společenské smlouvy obchodní společnosti je dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních předpisů toliko příslušné 

rozhodovat Zastupitelstvo města. 

 

     Jelikož v případě příspěvek do tzv. stabilizačního fondu společnosti je svou povahou 

investice, bude v případě schválení Zastupitelstvem města vyhotovena žádost o předchozí 

souhlas KB a.s. Tato povinnost plyne z uzavřené úvěrové smlouvy. 

 
Přílohy: 

1) návrh změny společenské smlouvy spol. Severočeské divadlo s.r.o. v čistopise 

2) návrh změny společenské smlouvy spol. Severočeské divadlo s.r.o. v režimu 

viditelných úprav textu 



 
 

 
 


