
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
 
 

Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne  24. 6. 2020  
 
 
 
Bod programu:  
Návrh na změnu zakladatelské listiny korporace  Mikulovská rozvojová, 
s.r.o. , se sídlem Mikulov,  Náměstí 158/1, PSČ 692 01.    
 
 
 
 
Přílohy:   
- důvodová zpráva 
- návrh jednatelů společnosti 
- část stávajícího znění zakladatelského jednání 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města:  
1. Schvaluje změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem 

Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, IČ: 27689310 v čl. VI část B Jednatelé takto: 
- odst. 3 zní: „3. Za společnost jednají a podepisují jednatelé samostatně, s výjimkou 

právních jednání, kde předmět plnění nebo výše závazku přesáhne částku 50.000,- Kč 
(slovy: padesáttisíc korun českých), kdy v těchto případech podepisují oba jednatelé 
společně.“ 

2. Schvaluje vyhotovení nového  úplného znění zakladatelské listiny obchodní společnosti  
Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01 v souladu se 
změnou podle bodu 1 tohoto usnesení, 

3. Pověřuje starostu k jednání za jediného společníka při sepsání a podepsání notářského 
zápisu o rozhodnutí jediného společníka o změně zakladatelské listiny obchodní 
společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1. 

 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
Bc. Zoubek Petr, 
sekretariát tajemníka, 
dne  16. 6. 2020 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Jiří Večeřa 
tajemník MěÚ Mikulov, 
dne  16. 6. 2020 
 

 
Rostislav Koštial,  
starosta města Mikulov, 
dne  16. 6. 2020 
 
 



 
 
 
 



Město Mikulov 
městský úřad 
sekretariát tajemníka 
 
 
 
Zastupitelstvo města dne  24.  6. 2020 
 
 
 
Název materiálu: Návrh na změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská 
rozvojová, s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01 - důvodová zpráva.    
 
 
Zastupitelstvu města se předkládá  návrh na změnu zakladatelské listiny  korporace  
Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01.  
  
Město Mikulov je zakladatelem korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, 
Náměstí 158/1, PSČ 692 01 (dále jen „korporace“). V korporaci má Město Mikulov výlučnou 
majetkovou účast. Zakladatelskou listinou je kromě jiného stanoven počet osob pro funkci 
jednatele a způsob jejich jednání za korporaci. V současné době má korporace dva  jednatele, 
kterými jsou:  pan Jaroslav Smečka   
                    paní Ing. Markéta Sojková 
   
Více jednatelů může tvořit kolektivní orgán nebo každý může jednat samostatně ve všech 
záležitostech korporace nebo jen v některých  podle toho co stanoví zakladatelská listina. 
Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán, pak v  takovém případě podle 
§ 195 odst. 1  zákona o obchodních korporacích se k rozhodnutí o obchodním vedení 
společnosti vyžaduje souhlas většiny z nich, nestanoví-li společenská smlouva (v daném 
případě zakladatelská listina) jinak.  
 
Dle stávajícího  znění zakladatelské listiny jsou jednatelé oprávněni  zastupovat společnost ve 
všech záležitostech samostatně. K rozhodování o obchodním vedení společnosti je třeba 
souhlasu obou jednatelů. 
 
V současné době jednatelé korporace předkládají orgánům města Mikulov návrh úpravy 
způsobu jednání jednatelů tak, aby oprávnění jednatele jednat samostatně bylo omezeno na 
záležitosti s obvyklou hodnotou nepřesahující částku 50 tis. Kč. V ostatních případech mají 
jednatelé jednat společně. 
Navrženou úpravou se samostatnost jednání jednotlivého jednatele zužuje oproti úpravě 
současné. 
 
Pokud by měl být navržený způsob jednání jednatelů akceptován, je potřeba změnit stávající 
znění zakladatelské listiny a to v čl. VI. část B odst. 3,    jak je uvedeno v návrhu usnesení. 
 
Schválení změny zakladatelské listiny jednočlenné obchodní společnosti je záležitostí 
náležející do působnosti zastupitelstva města. Změna zakladatelské listiny musí mít formu 
veřejné listiny (notářského zápisu). 
 



Rada města projednala předmětný materiál na své schůzi konané dne 8. 6. 2020 a 
přijala následující usnesení: 

 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:  
1. Schválit změnu zakladatelské listiny korporace Mikulovská rozvojová s.r.o., se 

sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01, IČ: 27689310 v čl. VI část B 
Jednatelé takto: 
- odst. 3 zní: „3. Za společnost jednají a podepisují jednatelé samostatně, s 

výjimkou právních jednání, kde předmět plnění nebo výše závazku přesáhne 
částku 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých), kdy v těchto případech 
podepisují oba jednatelé společně.“ 

2. Schválit vyhotovení nového  úplného znění zakladatelské listiny obchodní 
společnosti  Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 
692 01 v souladu se změnou podle bodu 1 tohoto usnesení, 

3. Pověřit starostu k jednání za jediného společníka při sepsání a podepsání 
notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka o změně zakladatelské listiny 
obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 
158/1. 

 
 
 
V Mikulově dne  15. 6. 2020 
zpracoval:   Bc. Petr Zoubek  
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