
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
 
 

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 20. 4. 2020  
 
 
 
Bod programu:  
Změna zakladatelské listiny  obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. se 
sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1, PSČ 692 01 
 
 
Přílohy:   
- důvodová zpráva,  
- část aktuálního znění zakladatelské listin 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 

a) změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem 
Mikulov, Pavlovská 139/12, PSČ 692 01, IČ:   26949962,  a to v článku VI.  bod B.  
takto: 
Článek VI. bod B zní: „B. Jednatel: 

1. Společnost má jednoho jednatele 
2. Jednatel je statutárním orgánem společnosti 
3. Jednatel  zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. 
4. Jednatel rozhoduje o obchodním vedení společnosti. 
5. Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně. 
6. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo 

jinak vyznačené firmě společnosti připojí jednatel svůj vlastnoruční podpis. 
7. Vyžaduje-li to nutná potřeba, může jednatel pověřit i další osobu. Odpovídá 

však za řádný výběr této osoby. 
8. Jednatel je za svou činnost honorován dle samostatné smlouvy o výkonu 

funkce. 
9. Podíl na zisku lze jednateli přiznat rozhodnutím valné hromady.“  

 
Zastupitelstvo města pověřuje starostu města pana Rostislava Koštiala k jednání za jediného 
společníka při sepsání a podepsání notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka  o 
změně zakladatelské listiny obchodní společnosti  TEDOS Mikulov s.r.o.,  se sídlem 
Mikulov, Republikánské obrany 1, PSČ 692 01, IČ: 26949962,  v rozsahu schváleného 
usnesení zastupitelstva města  v dané záležitosti. 
 
 



 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
Bc. Zoubek Petr, 
sekretariát tajemníka, 
dne  15. 4. 2020 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Jiří Večeřa 
tajemník MěÚ Mikulov, 
dne  15. 4. 2020 
 

 
Rostislav Koštial,  
starosta města Mikulov, 
dne  15. 4. 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 



Město Mikulov 
městský úřad 
sekretariát tajemníka 
 
 
 
Zastupitelstvo města dne  20.  4. 2020 
 
 
 
Název materiálu: Změna zakladatelské listiny TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem Mikulov, 
Republikánské obrany 1, PSČ 692 01,  - důvodová zpráva.    
 
 
 
 
Zastupitelstvu města se předkládá  materiál s návrhem  na   změnu zakladatelské listiny  
obchodní společnosti  TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1, 
PSČ 692 01.  
 
Město Mikulov je zakladatelem obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o., se sídlem 
Mikulov, Republikánské obrany 1, PSČ 692 01. (dále jen „obchodní společnost“). V obchodní 
společnosti má Město Mikulov výlučnou majetkovou účast. 
 
Zakladatelskou listinou obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o.  je kromě jiného 
stanoven počet  jednatelů.  Dle současného znění zakladatelské listiny má společnost dva 
jednatele. Jejich počet lze změnit jen na základě předchozí změny zakladatelské listiny. 
 
1.místostarostka při výkonu své funkce s působností vůči obchodní společnosti TEDOS 
Mikulov s.r.o. shledala, že by byla žádoucí změna v personálním obsazení statutárního orgánu 
společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. zejména v případě jednatele vykonávajícího funkci 
ředitele. 
 
V souvislosti s navrhovanou změnou personálního obsazení funkce jednatele společnosti 
TEDOS Mikulov s.r.o. se navrhuje změna v počtu jednatelů tak, aby společnost měla jen 
jednoho jednatele. Tato změna vyžaduje změnu zakladatelské listiny. 
 
Změnu personálního obsazení funkce jednatele obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. 
řeší jiný materiál předkládaný souběžně. 
 
K návrhu změny zakladatelské listiny: 
Navrhuje se změnit článek VI. Orgány společnosti  bod B. Jednatelé. 
V zásadě se mění počet jednatelů v odstavci 1. Ostatní odstavce se věcně nemění, pouze znění 
některých  z nich se přizpůsobuje změně provedené v odst. 1. Pro přehlednost návrh usnesení 
obsahuje celé znění měněné části zakladatelské listiny. 
 
Rozhodnutí o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti s ručením omezeným je 
záležitostí náležející podle § 84 odst. 2 písm. e)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do působnosti zastupitelstva města. 



Rozhodnutí zastupitelstva o schválení změny zakladatelské listiny vyžaduje osvědčení 
notářským zápisem.  
 
 
 
 
 
 
Rada města projednala předmětnou záležitost na své schůzi konané dne 15. 4. 2020 a 
přijala následující usnesení: 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 
a) změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti TEDOS Mikulov s.r.o., se 

sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1, PSČ 692 01, IČ:   26949962,  a to 
v článku VI. orgány společnosti bod B. Jednatelé   takto: 
 
„B. Jednatel: 

1. Společnost má jednoho jednatele 
2. Jednatel je statutárním orgánem společnosti 
3. Jednatel  zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. 
4. Jednatel rozhoduje o obchodním vedení společnosti. 
5. Za společnost jedná a podepisuje jednatel samostatně. 
6. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému 

nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí jednatel svůj 
vlastnoruční podpis. 

7. Vyžaduje-li to nutná potřeba, může jednatel pověřit i další osobu. 
Odpovídá však za řádný výběr této osoby. 

8. Jednatel je za svou činnost honorován dle samostatné smlouvy o 
výkonu funkce. 

9. Podíl na zisku lze jednateli přiznat rozhodnutím valné hromady.“  
 

b) pověření starosty města pana Rostislava Koštiala k jednání za jediného 
společníka při sepsání a podepsání notářského zápisu o rozhodnutí jediného 
společníka  o změně zakladatelské listiny obchodní společnosti  TEDOS 
Mikulov s.r.o.,  se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 1, PSČ 692 01, 
IČ: 26949962,  v rozsahu schváleného usnesení zastupitelstva města  v dané 
záležitosti. 

 
 
 
V Mikulově dne  15. 4. 2020 
zpracoval:   Bc. Petr Zoubek  
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