
Město	Týnec	nad	Sázavou
K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU

Z á p i s

z mimořádného jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 13.12.2018

Přítomní členové rady:

Mgr. Martin Kadrnožka
Ing. Bedřich Pešan
František Kašpárek
Mgr. Petr Znamenáček
Pavel Korec

Omluveni: 

---

Přizváni:

Ing. Miloš Albl, tajemník

Program jednání:

1. Kontrola minulého zápisu
2. Nová usnesení
3. Různé

________________ ________________
starosta   radní

V Týnci nad Sázavou dne 13.12.2018
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Schůze rady byla zahájena v 13:00 hodin v zasedací místnosti rady.  

A) Zahájení
Jednání rady bylo řádně svoláno. Je přítomna nadpoloviční většina členů rady. Zápis z předchozího jednání
byl ověřen, námitky nebyly podány. Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. Rada schvaluje program 
jednání.

B) Nová usnesení
1. Rozhodnutí jediného společníka učiněného při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti

Technické služby Týnec s.r.o.
a) Jediný společník rozhoduje o odvolání pana Ing. Bedřicha Nohejla z členství v dozorčí radě 

společnosti Technické služby Týnec s.r.o., a to s účinností ke dni 19.12.2018.
b) Jediný společník bere na vědomí, že dnem 19.12.2018 uplyne funkční období členům dozorčí rady 

společnosti jmenovitě panu Pavlu Bořilovi a panu Ladislavu Štěpánovi.
c) Jediný společník opětovně jmenuje s účinností od 20.12.2018 pana Ing. Bedřicha Nohejla, pana 

Pavla Bořila a pana Ladislava Štěpána členy dozorčí rady společnosti.
d) Jediný společník schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti uzavřené 

s panem Ing. Bedřichem Nohejlem, panem Pavlem Bořilem a panem Ladislavem Štěpánem.
Schváleno 5 - 0 - 0

2. Rozhodnutí jediného společníka učiněného při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti
Vodovody a kanalizace Týnec s.r.o.
a) Jediný společník bere na vědomí, že dnešním dnem tj. 13.12.2018 uplyne funkční období členů 

dozorčí rady společnosti panu Michaelu Turkovi, panu Pavlu Bořilovi a panu Ladislavu Štěpánovi.
b) Jediný společník opětovně jmenuje s účinností od 14.12.2018 pana Michaela Turka, pana Pavla 

Bořila a pana Ladislava Štěpána členy dozorčí rady společnosti   
c) Jediný společník schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti uzavřené 

s panem Michaelem Turkem, panem Pavlem Bořilem a panem Ladislavem Štěpánem.
Schváleno 5 - 0 - 0 Plnění usnesení č. 1 a 2 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka

C) Různé
- ---

Konec jednání v 13:15




