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 Zápis z RM č.32 
z jednání Rady města Řevnice dne 23.6.2015 

 

Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD., MgA. M. Reslová 

Omluven: I. Kovářová, Ing. P. Kozák, 

Hosté: notář  Mgr. Magdalena Holečková  

Zapisovatel:  Ing. Tomáš Smrčka  

 

Program: 

1. Aktualizace Společenské smlouvy společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

 
 K bodu 1: 

Aktualizace Společenské smlouvy společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Jednatel společnosti EKOS Řevnice předložil na zasedání zastupitelstva města dne 22.6.2015 návrh aktualizace 

Společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným ze dne 6.8.1993- společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. 

Na základě změn příslušné legislativy a změn ve fungování společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. společnost vydáním 

tohoto úplného znění změní společenskou smlouvu tak, aby odpovídala úpravě citovaných zákonů – ust. § 777 odst. 2 

zákona č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích a § 3041 odst. 2 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. Návrh 

změny předpokládá zrušení rezervního fondu (40 tis. Kč) a částečně koriguje práva a povinnosti statutárních orgánů 

společnosti v souladu s jejím aktuálním fungováním. 

 

 Zastupitelstvo města Řevnice č.5 dne 22.6.2015 schválilo v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zák. č. 128/2000 Sb., 

zákon o obcích, v platném znění, navržené nové znění (aktualizaci) zakladatelské listiny - Společenské smlouvy 

společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice.“ 

 

Z tohoto důvodu se sešla k  provedení Notářského zápisu Rada města Řevnice dne 23.6.2015 v notářské kanceláři 

Mgr.Magdaleny Holečkové, notářky v Berouně, Wagnerovo nám. Č. 1541, Beroun 2, PSČ 266 01 ve složení: Ing. 

Tomáš Smrčka - starosta, paní MgA.Marie Reslová – místostarostka, pan Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D. – místostarosta. 

 

 

Usnesení :  

RM  přijala  rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS, spol. s r.o. 

v tomto znění : „Zakladatelská listina společnosti se mění tak, že RM schvaluje její úplné znění, které je v formě 

notářského zápisu NZ  237/2015  zhotoveného v notářské kanceláři  Mgr. Magdaleny Holečkové notářky se 

sídlem v Berouně, Wágnerovo náměstí 1541, Beroun přílohou zápisu z jednání RM“.  

 

Schváleno všemi hlasy 

Zodpovídá: Starosta/tajemnice 

 

Zápis vyhotoven dne 23.6.2015 

Další jednání RM č. 33 se uskuteční dne 3.7.2015. 

 

 

 

 

………………………………….                                                 ……………………………………………. 

Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                                               MgA. Marie Reslová, místostarostka  

 


