
§ 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. 

  

jednání Zastupitelstva  

města Ústí nad Labem 
  
 

dne: bod programu: 

 

věc: 

 

důvod předložení: 

 

zpracoval: 

 

předkládá: 

 

projednáno: 

 

přizváni k jednání: 

18. 2. 2019 

Změna v orgánech obchodních společností 

 THMÚ s.r.o. a AVE Ústí nad Labem s.r.o. 

3. 

Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO MmÚ 

Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

v Radě města dne 4. 2. 2019 

 



 

Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  
1. návrh na odvolání členů dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města 

Ústí nad Labem s.r.o. takto: 

a) Ing. Ladislav Šimek, MBA 

b) Zdeněk Putna 

2. návrh na odvolání členů dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o. 

takto: 

a) Mgr. Lenka Jaremová 

b) Mgr. Jan Tvrdík 

3. návrh na odvolání jednatele společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o. takto: 

a) Bc. Marcel Běhounek 

4. návrh na volbu členů dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města Ústí 

nad Labem s.r.o. takto: 

a) Radek Veselý, nar.  

b) Mgr. Jan Tvrdík, nar. 

5. návrh na volbu členů dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o. 

takto: 

a) Mgr. Jan Cibrik, nar. 

b) MUDr. Al-Eraidi Hilmi Mahmoud, nar. 

6. návrh na jmenování jednatele společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o. takto: 

a) Ing. Igor Babík, nar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
     
 Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (IČ: 491 01 684) má dle ust. čl. 

XVIII. odst. 2 společenské smlouvy zřízenu šestičlennou dozorčí radu společnosti, coby 

kontrolní orgán.  

 

     Za město Ústí nad Labem jsou v současné době v dozorčí radě následující osoby: 

a) Ing. Ladislav Šimek, MBA 

b) Vlastimil Doucha 

c) Zdeněk Putna 

 

     S ohledem na změnu vedení města po volbách v říjnu 2018 navrhujeme dva stávající 

členy dozorčí rady (Ing. Šimek, p. Putna) odvolat a na jejich místo zvolit následující 

osoby: 

a) Radek Veselý 

b) Mgr. Jan Tvrdík 

 

     AVE Ústí nad Labem s.r.o. (IČ: 613 29 002) má dle ust. čl. II odst. 1 společenské 

smlouvy tři jednatele. Alespoň jeden z jednatelů musí být jmenován na návrh 

menšinového společníka, tj. města Ústí nad Labem. Jednatelem navrženým ze strany 

města Ústí nad Labem je doposud Bc. Marcel Běhounek. 

 

     S ohledem na změnu vedení města po volbách v říjnu 2018 je navržen na pozici 

jednatele za město Ing. Igor Babík. 

 

     AVE Ústí nad Labem s.r.o. (IČ: 613 29 002) má dle ust. čl. III odst. 4 společenské 

smlouvy pět členů dozorčí rady, přičemž většina z nich musí být zvolena na návrh 

menšinového společníka. 

 

     Za město Ústí nad Labem jsou v současné době v dozorčí radě následující osoby: 

d) František Minárik 

e) Mgr. Lenka Jaremová 

f) Mgr. Jan Tvrdík 

 

     S ohledem na změnu vedení města po volbách v říjnu 2018 navrhujeme dva stávající 

členy dozorčí rady (Mgr. Jaremová, Mgr. Tvrdík) odvolat a na jejich místo zvolit 

následující osoby: 

a) Mgr. Jan Cibrik 

b) MUDr. Al-Eraidi Hilmi Mahmoud 

 

 

    Navrhovat zástupce obce do orgánů obchodních společností, v nichž má obec 

majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání (to neplatí, rozhoduje-li rada obce ve 

věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c) což není 

tento případ) je zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, § 84 odst. 2 písm. g) vyhrazeno 

zastupitelstvu města. 




