
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
 
 

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne  22. 5. 2019  
 
 
 
Bod programu:  
Změna dozorčí rady  korporace  TEDOS Mikulov, s.r.o. , se sídlem 
Mikulov, Republikánské obrany 1584/1, PSČ 692 01.    
 
 
 
Přílohy:   
- důvodová zpráva,  
- výpis z obchodního rejstříku 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města navrhuje orgánu vykonávajícímu působnost valné hromady  
korporace TEDOS Mikulov s.r.o., IČ: 26949962, se sídlem Mikulov, Republikánské 
obrany 1584/1, PSČ 692 01: 

a) odvolat paní Ing. Marii Leskovjanovou, dat. narození 15. 2. 1964, bytem 
Mikulov, 1. května 714/66, PSČ 692 01, z funkce člena dozorčí rady dnem 
rozhodnutí orgánu korporace,  

b) zvolit paní Bc. Leonu Alexovou MBA, dat. narození 11. 1. 1970, bytem 
Mikulov, Zámecká 49/7, PSČ 692 01, do funkce člena dozorčí rady korporace  
s účinností dnem rozhodnutí orgánu korporace. 

 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
Bc. Zoubek Petr, 
sekretariát tajemníka, 
dne  13. 5. 2019 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Jiří Večeřa 
tajemník MěÚ Mikulov, 
dne  13. 5. 2019 
 

 
Rostislav Koštial,  
starosta města Mikulov, 
dne  13. 5. 2019 
 
 



 
 
 



Město Mikulov 
městský úřad 
sekretariát tajemníka 
 
 
 
Zastupitelstvo města dne  22.  5. 2019 
 
 
Název materiálu: Změna dozorčí rady korporace TEDOS Mikulov, s.r.o., se sídlem 
Mikulov, Republikánské obrany 1584/1, PSČ 692 01 - důvodová zpráva.    
 
Zastupitelstvu města se předkládá materiál  s návrhem na změnu personálního obsazení 
dozorčí rady  korporace  TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 
1584/1, PSČ 692 01.  
  
Město Mikulov je zakladatelem korporace TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem Mikulov, 
Republikánské obrany 1584/1, PSČ 692 01 (dále také jen „korporace“). V korporaci má 
Město Mikulov výlučnou majetkovou účast. Zakladatelskou listinou je kromě jiného 
stanoveno zřízení dozorčí rady v počtu tří členů. V současné době má dozorčí rada následující 
personální obsazení:  
- pan Vladimír Michna 
- pan Ing. Karel Jurek 
- paní Ing. Marie Leskovjanová 
V souvislosti s výsledkem voleb do zastupitelstev obcí konaných v říjnu 2018 zastupitelstvo 
města  na svém zasedání konaném dne 13. 12. 2018 rozhodlo svěřit nové místostarostce paní 
Bc. Leoně Alexové MBA  kromě jiného  také řízení, koordinaci a kontrolu činností na úseku 
vztahů ke korporaci   TEDOS Mikulov s.r.o.   Do té doby předmětnou činnost zajišťovala 
dřívější místostarostka paní Ing. Marie Leskovjanová. 
 
Aby nová místostarostka mohla řádně vykonávat zastupitelstvem města svěřenou činnost ve 
vztahu ke korporaci TEDOS Mikulov s.r.o.  bylo by žádoucí, aby měla možnost přímé 
kontroly obchodní společnosti jako člen dozorčí rady. Počet členů dozorčí rady je dán 
zřizovací listinou a není znám žádný právně relevantní důvod ke změně počtu členů dozorčí 
rady. V současné době není znám relevantní důvod, aby Město Mikulov zastupoval v orgánu 
korporace paní Ing. Marie Leskovjanová, která byla do funkce člena dozorčí rady navržena 
také z výše uvedeného důvodu. 
 
Jmenování a odvolání dozorčí rady  korporace s ručením omezeným náleží podle § 190 
odst. 2 písm. c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,  do působnosti valné 
hromady korporace.  
Působnost valné hromady korporace,  ve které je město jediným společníkem, vykonává rada 
města na základě § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích  (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.  
Navrhování zástupců města do orgánů korporace, ve které má město majetkovou účast, a 
navrhování jejich odvolání  je plněním úkolů zakladatele. Podle § 102 odst. 2 písm. b)   
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly 
zakladatele rada města, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města. Podle § 84 odst. 2 písm. g) 
zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhování 



jmenování zástupců města do orgánů korporací, ve kterých má město majetkovou účast, a 
navrhování jejich odvolání,  náleží do působnosti vyhrazené zastupitelstvu města. 
 
Podle § 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů,  rada města připravuje návrhy  pro jednání  zastupitelstva města. V tomto případě 
rada města nejedná jako orgán korporace, ale jako orgán města. 
 
Rada města v daném případě vystupuje ve dvojím postavení, a to nejdříve jako orgán města a 
následně jako orgán korporace.  Tato postavení nelze zaměňovat ani řešit jediným úkonem. 
Odvolání a jmenování člena orgánu korporace bude moci rada města jako orgán korporace 
provést až poté, co jí to příslušný orgán města tj. zastupitelstvo města  navrhne. 
 
Pokud se má za to, že je potřeba provést obměnu personálního složení dozorčí rady 
korporace TEDOS Mikulov s.r.o.,  měla by rada města vzhledem k výše zmíněné 
legislativě nejdříve doporučit zastupitelstvu města, aby  navrhlo   orgánu 
vykonávajícímu působnost valné hromady korporace  odvolání člena či členů dozorčí 
rady a jmenování nového člena či členů dozorčí rady korporace, jak je potřebné.  
  
Pro rozhodnutí o návrhu na odvolání či jmenování člena dozorčí rady korporace není 
vyžadována forma veřejné listiny (notářského zápisu). 
 
Rada města projednala předmětný materiál na své schůzi konané dne 29. 4. 2019 a 
přijala následující usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města  navrhnout orgánu vykonávajícímu 
působnost valné hromady  korporace TEDOS Mikulov s.r.o., IČ: 26949962, se 
sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1584/1, PSČ 692 01: 

a) odvolat paní Ing. Marii Leskovjanovou, dat. narození 15. 2. 1964, 
bytem Mikulov, 1. května 714/66, PSČ 692 01, z funkce člena dozorčí 
rady dnem rozhodnutí orgánu korporace,  

b) zvolit paní Bc. Leonu Alexovou MBA, dat. narození 11. 1. 1970, bytem 
Mikulov, Zámecká 49/7, PSČ 692 01, do funkce člena dozorčí rady 
korporace  s účinností dnem rozhodnutí orgánu korporace. 

 
 

 
 
V Mikulově dne  13. 5. 2019 
zpracoval:   Bc. Petr Zoubek  
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