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U S N E S E N Í  

z 2. jednání Rady města Český Krumlov při výkonu působnosti jediného společníka 

Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.  

ze dne 13. června 2016 v zasedací místnosti MÚ, Kaplická 439 

 

 

 

Usnesení 4/2/2016 

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového 

fondu, spol. s r. o. 

bere na vědomí  

informaci o plnění usnesení z posledního jednání jediného společníka konaného dne  

16. 5. 2016. 

 

 

Usnesení 5/2/2016 

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového 

fondu, spol. s r. o. 

bere na vědomí 

a) výroční zprávu společnosti za rok 2015 včetně Zprávy auditora o ověření roční závěrky 

společnosti k 31. 12. 2015, Zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanými osobami  

a Stanoviska dozorčí rady k roční závěrce společnosti k 31. 12. 2015 

 

b) vyhodnocení plnění podnikatelského plánu za rok 2015 včetně Střediskové analýzy 

hospodářského výsledku za rok 2015. 

 

 

Usnesení 6/2/2016 

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového 

fondu, spol. s r. o. 

schvaluje 

roční účetní závěrku za rok 2015, kdy společnost dosáhla kladného hospodářského výsledku 

(zisku) ve výši 6 493 767,91 Kč a převedení této částky na účet nerozděleného zisku 

minulých let.  

 

 

Usnesení 7/2/2016 

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového 

fondu, spol. s r. o. 

bere na vědomí 
zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2015. 

 

 

Usnesení 8/2/2016 

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového 

fondu, spol. s r. o. 

a) odvolává  

Ing. Michala Sirového a Ing. Jana Kyselu z funkce člena dozorčí rady ke dni 30. 6. 2016 
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b) jmenuje 

novými členy dozorčí rady Mgr. Jaroslava Šímu, MBA a JUDr. Ing. Milana Marko ke dni  

1. 7. 2016. 

 

 

Usnesení 9/2/2016 

Rada města při výkonu působnosti jediného společníka Českokrumlovského rozvojového 

fondu, spol. s r. o. 

schvaluje 

za dosažené výsledky hospodaření v roce 2015 mimořádné odměny jednatelům společnosti:  

a) Ing. Miroslavu Reitingerovi ve výši dvojnásobku odměny jednatele 

b) Ing. Davidu Šindelářovi ve výši jeden a půl násobku odměny jednatele 

c) Ing. Petru Kubalovi ve výši jeden a půl násobku odměny jednatele. 

 

 

 

ODBOR: VH ČKRF, spol. s r. o. 

TERMÍN: ihned 

ZODPOVÍDÁ: VH ČKRF, spol. s r. o 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dalibor Carda                         Ing. Josef Hermann 


