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32. 
VÝPIS Z USNESENÍ 

 
Rady města Dvůr Králové nad Labem 

konané dne 15.11.2007   
 
 
1002/2007 – 32. RM – V      

a) m ě n í  část svého usnesení č. 917/2004-30.RM ze dne 25.10.2007 v bodě 
a) takto: doporučuje ZM schválit záměr založení obchodní společnosti Lesy 
města Dvůr Králové  nad Labem s.r.o.,  

b) d o p o r u č u j e  ZM schválit  změnu svého usnesení č.233/2007-8. ZM ze 
dne 08.11.2007 v bodě a) takto: ZM schvaluje záměr založení obchodní 
společnosti Lesy města Dvůr Králové  nad Labem s.r.o.,  

c) u k l á d á  právnímu oddělení  připravit návrh zakladatelské listiny včetně 
obsahu návrhu zápisu do obchodního rejstříku prostřednictvím notáře za 
následujících podmínek:  

 obchodní firma společnosti: Lesy  města  Dvůr Králové nad Labem s.r.o 
 sídlo společnosti: Raisova č.p. 2824, Dvůr Králové nad Labem, 544 01 
 určení společníků: jediným společníkem obchodní společnosti bude město 

Dvůr Králové nad Labem, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr 
Králové nad Labem, PSČ 544 17, IČ 277819 

 předmět podnikání (činnosti):  
1)  Výkon činnosti odborného lesního  hospodáře v souladu se zákonem č. 
 289/1995 Sb., o lesích(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,  
2)  Činnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve 
 znění pozdějších předpisů:  

      -  Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost 
      -  Ubytovací služby 
      -  Velkoobchod 
      -  Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 

3)  Činnosti dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
 předpisů: Zemědělská  výroba 

 výše základního kapitálu a výše vkladu jediného společníka: Kč 200.000,- 
 jméno a bydliště jednatele společnosti:  
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 způsob a lhůta splacení vkladu: na jméno s.r.o. založí město Dvůr Králové 
nad Labem zvláštní účet  u banky, na nějž převede vklad Kč 200.000,-, 
potvrzení o složení základního kapitálu bude přílohou k návrhu na zápis 
společnosti do obchodního rejstříku  

 omezení jednatele společnosti:            
- při jednání za společnost a právních úkonech společnosti jedná 
 jednatel samostatně v případech, kdy hodnota povinnosti, závazku či 
 práva nepřesahuje částku 300.000,- Kč. Při jednání za společnost a 
 právních úkonech společnosti v případech, kdy hodnota povinnosti, 
 závazku či práva přesahuje částku 300.000,- Kč, jedná jednatel 
 výhradně po předchozím písemném souhlasu valné hromady 
 společnosti, 
-  podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo 
 vytištěné firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis, 

 v nové obchodní společnosti se zřizuje 3 členná dozorčí rada. Členové 
dozorčí rady budou jmenováni do 6ti měsíců od vzniku obchodní 
společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o.,  

d) s c h v a l u j e  město Dvůr Králové nad Labem správcem vkladu a  
pověřuje  starostu města, aby výkonem této činnosti pověřil vedoucího 
odboru RAF, 

e) p o v ě ř u j e  vedoucího odboru RAF zajistit potvrzení o složení 
základního kapitálu, které bude přílohou k návrhu na zápis společnosti do 
obchodního rejstříku,  

f) u k l á d á  vedoucímu odboru RAF zahrnout předpokládané výdaje 
související se založením s.r.o. včetně složení základního kapitálu do 
rozpočtové změny č. 5/2007,  

g) u k l á d á  vedoucí odboru RIM připravit návrh změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Městské lesy Dvora Králové nad Labem, na 
základě které dojde k omezení její činnosti,  

h) v y s l o v u j e  souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti Lesy města 
Dvůr Králové nad Labem s.r.o. na adrese Raisova č.p. 2824, Dvůr Králové 
nad Labem, 544 01 a pověřuje starostu města podpisem prohlášení  
dokládaného ve smyslu ustanovení § 37 Obchodního zákoníku  k návrhu  
na zápis do obchodního rejstříku, 

i) u k l á d á  vedoucí odboru RIM zajistit neprodleně po sepsání notářského 
zápisu o založení obchodní společnosti vystavení živnostenských listů a 
zápis do evidence zemědělského podnikatele,  

j) s o u h l a s í  s předáním materiálů radním pro jednání RM dne 20.11.2007 
až dne 19.11.2007, a to  z důvodů možnosti splnění úkolů plynoucích 
z právě přijatých  usnesení.  

 

 

 

 
 

   Daniel Lukeš      Ing. Petr Mrázek  
         starosta          místostarosta  
  


