STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
9. zasedání zastupitelstva města dne: 27.10.2016
Bod pořadu jednání:

Změna stanov Liberecké IS, a.s. - rozšíření předmětu podnikání
Stručný obsah: V materiálu je žádáno Zastupitelstvo města Liberce o schválení úpravy stanov Liberecké
IS, a.s. - rozšíření článku 3. "Předmět podnikání společnosti" o činnost "projektová činnost ve výstavbě".
Důvodem žádosti o schválení je znění čl. 8., odst. 2. stanov společnosti Liberecké IS, a.s.- viz. text důvodové
zprávy.

MML, Odbor informatiky a řízení procesů
Zpracoval:

Plachá Petra, Ing. - pracovník odboru informatiky a řízení procesů

Schválil:

Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

Projednáno:

ve správní radě Liberecké IS, a.s. dne 18. 8. 2016,
v radě města dne 18. 10. 2016

Předkládá:

Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
změnu stanov společnosti Liberecká IS, a.s., IČ: 25450131, se sídlem Mrštíkova 3, 460 01
Liberec I, spočívající v doplnění článku 3. „Předmět podnikání společnosti“ o činnost
„Projektová činnost ve výstavbě“,
ukládá
zajistit informování statutárního ředitele společnosti Liberecká IS, a.s. o usnesení
zastupitelstva města.
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 31.10.2016

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Vzhledem k plánovaným investičním akcím v rozvoji metropolitní sítě, které Liberecká IS, a.s. bude
realizovat v souladu s projektem „Rozvoj metropolitní sítě optických vláken Liberec v letech 2016 2021“ projednaném v radě města 1. 12. 2016, chce Liberecká IS v rámci vyšší vnitřní efektivity
v přípravě dílčích akcí zajistit většinu projektových a inženýrských činností vlastní kapacitou (např.
zpracování projektové dokumentace pro územní řízení) a následně tuto činnost nabízet jako službu pro
ostatní zákazníky. K realizaci tohoto záměru je nutné zřídit nové živnostenské oprávnění pro činnost
„Projektová činnost ve výstavbě“ a k tomu je potřebné schválení jediného akcionáře s rozšířením
předmětu podnikání, respektive změnou stanov v tomto smyslu. Toto rozhodnutí spadá ve smyslu článku
8., odst. 2. stanov společnosti do působnosti jediného akcionáře po předchozím schválení zastupitelstva
města.
Proto je tímto materiálem žádáno zastupitelstvo města o schválení úpravy stanov Liberecké IS. Po
projednání v zastupitelstvu bude návrh opět předložen radě města v roli jediného akcionáře Liberecké IS,
a.s.
Výše uvedený návrh na rozšíření předmětu podnikání projednala Správní rada Liberecké IS, a.s. dne 18.
8. 2016 s následujícím usnesením:
Správní rada schvaluje záměr rozšíření předmětu podnikatelské činnosti Liberecké IS, a.s. o živnostenské
oprávnění „Projektová činnost ve výstavbě“.
Správní rada společnosti bere na vědomí a souhlasí s tím, že statutární ředitel v souladu s platnými
stanovami a legislativou zajistí potřebné kroky k získání výše uvedeného živnostenské oprávnění.

Přílohy:
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