Stanovy – Načeradské služby s.r.o.

Základní ustanovení - oddíl prvý
……………………………………..
I.
Založení společnosti
Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo
v souladu s platnými ustanoveními zákona 128/2000 Sb., o obcích obecní zastupitelstvo Obce Načeradec na
svém 12. zasedání dne 15.3.2012 usnesením č. 166/2012.
O založení společnosti byl dne 12.4.2012 sepsán panem JUDr. Stanislavem Hrochem, notářem v Táboře,
notářský zápis NZ 49/2012, N 54/2012
II.
Zakladatelem společnosti je Obec Načeradec, Načeradec 152, 257 08 Načeradec
III.
Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo
l. Obchodní firma zní : Načeradské služby s.r.o.
2. Sídlem společnosti je Načeradec 152, PSČ 257 08
3. Identifikační číslo společnosti je
IV.
Vznik, doba činnosti společnosti
l. Společnost vznikla dne 16.6.2012.
2. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
V.
Předmět podnikání a předmět činnosti
Předmětem podnikání /činnosti/ obchodní společnosti je:
- provozování vodovodů a kanalizací, úprava a rozvod vod
- nakládání s odpady /vyjma nebezpečných/
VI.
Základní kapitál společnosti
Základní kapitál společnosti při jejím založení činil 200 000 Kč. Je tvořen peněžitým vkladem jediného
vlastníka. Je splacen před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
VII.
Zápis společnosti do obchodního rejstříku
Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce
číslo 194295 usnesením C 194295-RD3/MSPH.
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Organizace společnosti – oddíl druhý
………………………………………….
VIII.
Valná hromada
1. Podle § 132 obchodního zákoníku společnost nevytváří valnou hromadu. Její působnost vykonává
zastupitelstvo obce. Jejich rozhodnutí ve formě usnesení podepisuje starosta spolu s místostarostou obce.
2. Zastupitelstvo obce rozhoduje o:
a) založení nebo zrušení společnosti
b) úkonech, kterými se mění účast obce ve společnosti, zejména pak při navyšování základního kapitálu
vkladem třetích osob či při převodu obchodního podílu, resp. rozdělení obchodního podílu, fúzi, převodu
jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy
c) zvýšení základního kapitálu nebo připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité
pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení vkladu
d) navrhování zástupců obce do ostatních orgánů společnosti (zejména dozorčí rady) a navrhování jejich
odvolání
e) schvalování stanov a jejich změn
f) změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností ( § 141
obch. zákoníku)
g) změně předmětu podnikání a činnosti společnosti
h) převodu a nájmu podniku nebo jeho částí i v případech, nejde-li o úkony, jimiž se mění účast obce ve
společnosti
i) fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní formy i v případech, nejde-li o úkony, jimiž
se mění účast obce ve společnosti
j) schvalování smluv o nabytí cenných papírů a dluhopisů či obchodních podílů nebo jiných účastí
v obchodních společnostech, nadacích nebo jiných právnických osobách
k) založení dceřiných společností, schválení společenských smluv či zakladatelských listin a stanov
takových společností a jejich podstatných náležitostí a o schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu
zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn.
l) schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní
závěrky
m) schvalování rozdělení zisku a úhrady ztráty
n) jmenování, odvolání a odměňování jednatelů, jmenování, odvolání a odměňování členů
dozorčí rady
o) schvalování roční zprávy o podnikatelské činnosti a schvalování rozpočtu na příslušný hospodářský rok
p) uzavření smluv, zejména kupních, či smluv o nájmu věci s následnou koupí, smluv o dílo, jejichž
předmětem je nabytí věci či práva event. pohledávky, z nich vznikne závazek společnosti v hodnotě
přesahující 50 tis. Kč bez DPH. V případě závazku společnosti od 50 tis. Kč bez DPH společnost rozhoduje
podle způsobu zadávání zakázek
q) rozhodování o nákupu osobních automobilů
r) rozhodování o uzavření smluv o prodeji, pronájmu, výpůjčce či jiné dispozici věci či práva včetně
pohledávek s pořizovací hodnotou vyšší než 50 tis. Kč bez DPH
ř) schvalování smluv o úvěru, o půjčce, o poskytnutí daru či dotace, o převzetí dluhu o ručení, o přistoupení
k závazku o bezúplatném postoupení pohledávky
s) způsobu zadávání zakázek
š) schválení smlouvy o výkonu funkce
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t) jmenování, odvolání a odměňování likvidátora
u) v případě, že je jednatel odvolán, vzdá se funkce nebo zemře, jmenuje zastupitelstvo obce do 15 dnů
nového jednatele. Do té doby jedná za společnost zastupitelstvem obce pověřená osoba.
IX.
Jednatel
Statutárním orgánem společnosti jsou tři jednatelé. Jednatelé jednají jménem společnosti ve všech věcech,
ve věcech svěřených těmito stanovami do působnosti orgánů společníka – zastupitelstva obce či rady obce,
však pouze po jejich projednání a schválení a to pouze v mezích vyplývajících z rozhodnutí příslušného
orgánu.
l. Prvními jednateli společnosti jsou:
- Ing. Jiří Jelínek, starosta obce
- Ing. Petr Postřihač, místostarosta obce
- Josef Křemen, místostarosta obce
2. Podpisování za společnost se provádí tak, že k otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí
svůj podpis dva jednatelé.
3. Jednatelé:
a) řídí činnost společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy
b) jsou povinni zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví a informovat společníka o
záležitostech společnosti
c) jsou oprávněni navrhnout starostovi či jinému příslušnému orgánu obce svolat jednání, vyžadují-li to
zájmy společnosti
d) předkládají návrhy k rozhodnutí zastupitelstva obce
e) předkládají dozorčí radě návrh účetních závěrek, návrh rozpočtu na příslušný rok, obchodní a účetní
knihy a další doklady o činnosti společnosti
f) výslovně nejsou oprávněni činit tyto úkony bez schválení zastupitelstva obce:
- převzetí ručitelských závazků a cizích závazků v jakékoliv formě
- převzetí nebo poskytnutí úvěrů a půjček
- nákup, prodej, pronájem nebo zatížení majetku společnosti
- zřizování a rušení poboček společnosti, nabývání a zcizování účasti na jiných společnostech,
ostatních právnických osobách včetně upisování nákupu a prodeje akcií
g) Pro jednatele platí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném obchodním zákoníkem

X.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada:
a) dohlíží na činnost jednatelů
b) nahlíží do účetních a obchodních knih a jiných dokladů a kontroluje tam uvedené údaje
c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na
rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření příslušnému orgánu obce
2. Dozorčí rada informuje orgány obce zejména o:
a) uzavřených smlouvách
b) tvorbě fondů společnosti a jejich užití
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c) stavu spravovaného majetku
d) dalších záležitostech vyžádaných příslušnými orgány obce
3. Dozorčí rada podává na základě jejich vyžádání zprávy příslušným orgánům obce o hospodaření a
obchodech společnosti
4. Dozorčí rada má 3 členy. Členové rady volí svého předsedu. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech
členů. Jednání dozorčí rady řídí předseda. O jednání je vyhotoven zápis. Ke svolání jednání a vyhotovení
zápisu může předseda pověřit zaměstnance společnosti nebo zakladatele.
5. Orgány obce mohou požádat o svolání dozorčí rady. Nesvolá-li předseda dozorčí rady radu do 15 dnů od
data schválení usnesení orgánů obce, je příslušný orgán oprávněn ji svolat sám.
6. Dozorčí rada je oprávněna navrhnout starostovi obce nebo jinému příslušnému orgánu obce svolat
jednání, vyžadují-li to zájmy společnosti.
7. Jednání dozorčí rady se účastní na žádost předsedy jednatelé společnosti, kteří předělávají vyžádané
podklady a podávají informace. Dozorčí rada je oprávněna přizvat k jednání další osoby, zejména
pracovníky společnosti, odborníky atd.
Společník a zakladatel rozhodl, že prvními členy dozorčí rady jsou:
Antonín Hlinský
Josef Janouš
Stanislav Vítek
8. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu obchodního zákoníku.

Hospodaření společnosti – oddíl třetí
…………………………………………
XI.
Obchodní rok
První rok obchodní společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí posledním dnem
tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s rokem kalendářním.

XII.
Evidence a účetnictví společnosti
Evidence a účetnictví společnosti se vedou podle příslušných obecně závazných předpisů.
Účetním obdobím je kalendářní rok.

XIII.
Účetní závěrka
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Sestavení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení
zisku nebo úhrady ztráty zajišťuje jednatel společnosti s tím, že zpracovaný materiál příslušné účetní
závěrky předkládá k projednání dozorčí radě před projednáním v příslušných orgánech společníka.

XIV.
Fondy
Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž se zisk
poprvé vytvoří a to ve výši 10 % čistého zisku avšak ne více než 5 % hodnoty základního kapitálu. Tento
fond se ročně doplňuje o částku 5 % čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu ve výši 10 %
základního kapitálu – minimální rezervní fond. Společnost může vytvářet rezervní fond i nad 10 % kapitálu.
Při užití rezervního fondu je společnost povinna tento fond obnovit způsobem výše uvedeným. Minimální
rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. Pokud valná hromada rozhodne o zřízení dalších
fondů, musí současně rozhodnout o způsobu jejich naplňování a pravidlech užití.

Ustanovení společná a závěrečná – oddíl čtvrtý
……………………………………………………
XVII.
Změna stanov
O změně stanov rozhoduje zastupitelstvo obce podle povahy věci. K přistoupení dalšího společníka se
vyžaduje souhlas zastupitelstva obce. Nový společník musí prohlásit, že přistupuje k zakládací listině a
stanovám společnosti a že souhlasí se všemi jejich podmínkami.
K rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se vyžaduje souhlas zastupitelstva obce.

XVIII.
Zrušení a zánik společnosti
Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Výslovně se stanovuje, že
společnost lze zrušit rozhodnutím společníka o zrušení společnosti likvidací. Zakladatelská listina jiné
důvody zrušení společnosti nepřipouští. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

XIX.
Likvidace společnosti
Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. O
způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje zastupitelstvo obce.

XX.
Pro právní vztahy těmito stanovami nedotčené platí ustanovení obecně závazných právních předpisů,
zejména obchodního zákoníku.
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XXI.
l. O založení společnosti, výši vkladu společníka a základním kapitálu rozhodlo usnesením obecní
zastupitelstvo č. 166/2012 dne 15.3.2012.
2. O sídle společnosti, předmětu činnosti a jmenování jednatelů a členů dozorčí rady rozhodlo zastupitelstvo
obce dne 15.3.2012.
3. První stanovy schválilo zastupitelstvo obce Načeradec usnesením č. 180/2012 na svém 13. jednání dne
29.5.2012.

XXII.
Účinnost
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce.

V Načeradci dne 29.5.2012.

Ing. Petr Postřihač, jednatel

Josef Křemen, jednatel
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Ing. Jiří Jelínek, jednatel

