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Vesela Terezie
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Od:
Odeslano:
Komu:
Predmet:
Prilohy:

ctvrtek 31. njna 2019 15:08
epodatelna
Vec: podani zadosti o poskytnuti informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o
svobodnem prfstupu k informacim, ve znenf pozdejsich predpisu
Statek_Telc.doc; Sluzby_Telc.doc
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Dobry den,
celkem vam posilam 2 zadosti. Obe jsou obsazeny v priloze tohoto podani.
II.

S pozdravem,

This email was scanned by Bitdefender
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Zadost o poskytnuti' informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu
k informarim, ve zneni pozdejsich predpisu

Jmeno:
Pfijmeni:
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Datum narozeni:
Adresa:

E-mail:
Predmet:
Zadost o informace ke spolecnosti Sluzby Tele, spol. s r.o.
mestem Tele

vlastnenou

Urceno mestskemu uradu mesta Tele
Text:
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Dobry den,

Ti'mto vas die zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pristupu k informacl zadam o
zodpovezeni poskytnuti informacl tykajlcl se spolecnosti Sluzby Tele, spol. s r.o.
(dale
jen spolecnost), kterou vlastnl ze 100 % mesto Tele.
1) Jakajsou hlediska pro vyblranl a jmenovanl clenu dozorcl rady? - zalezl u nich na
odbornosti, prlpadne politickych nebo jinych hledisclch?
2) Kolik cinl financnl Odmena clena dozorcl rady, v clenenl radovy clen, predseda,
mlstopredseda? - pravidelna, meslcnl, ctvrtletnl nebo rocnl? Aktualnl stav - usnesenl
rady mesta
3) Najake dais! bonusy a vyhody (naprlklad telefonnl tarif hrazeny spolecnosti) majl
clenove dozorcl rady narok, krome vyplat a odmen? - aktualnl stav, pravidla pri
cerpanl vyhod.
4) Jake konkretnl cinnosti fakticky dozorcl rada spolecnosti vykonava, kolikrat rocne se
schazl?
5) Je valna hromada informovana pravidelne o cinnosti dozorcl rady, jestli jsou zapisy
z dozorclch rad zverejnovane a zda valna hromada zna termlny dozorclch rad?
6) Jak je vyblran a jmenovan jednatel/management spolecnosti?
V prlpade nesrozumitelnosti se ozvete na email.
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Predem vam dekuji za odpoved’.
S pozdravem
Preferuji zaslanl odpovedi elektronickou formou v ramci racionalizace nakladu a efektivity.
Datum podani: 19.10.2019
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Zadost o poskytnuti informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pnstupu
k informarim, ve zneni pozdejsich predpisu

Jmeno:
Prijmeni:

}

Datum narozeni:
Adresa:

E-mail:
Predmet:
Zadost o informace ke spolecnosti Statek Tele, spol. s r.o.
mestem Tele

vlastnenou

Urceno mestskemu uradu mesta Tele
Text:

Dobry den,

Timto vas die zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pnstupu k informacl zadam o
zodpovezeni poskytnuti informaci tykajici se spolecnosti Statek Tele, spol. s r.o. (dale
jen
spolecnost), kterou vlastnf ze 100 % mesto Tele.
1) Jakajsou hlediska pro vyblrani ajmenovanl clenu dozorcl rady? - zalezi u nich na
odbornosti, pripadne politickych nebo jinych hledisclch?
2) Kolik cinl financnl Odmena clena dozorcl rady, v clenenl radovy clen, predseda,
mlstopfedseda? - pravidelna, meslcnl, ctvrtletnl nebo rocnl? Aktualnl stav - usnesenf
rady mesta
3) Najake dais! bonusy a vyhody (naprlklad telefonnl tarif hrazeny spolecnosti) majl
clenove dozorcl rady narok, krome vyplat a odmen? - aktualnl stav, pravidla pri
cerpanl vyhod.
4) Jake konkretnl cinnosti fakticky dozorcl rada spolecnosti vykonava, kolikrat rocne se
schazl?
5) Je valna hromada informovana pravidelne o cinnosti dozorcl rady, jestli jsou zapisy
z dozorclch rad zverejnovane a zda valna hromada zna termlny dozorclch rad?
6) Jak je vyblran a jmenovan jednatel/management spolecnosti?

•I
!|
■ H

,!l

V prlpade nesrozumitelnosti se ozvete na email.
Predem vam dekuj i za odpoved’.
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S pozdravem
Preferuji zaslanl odpovedi elektronickou formou v ramci racionalizace nakladu a efektivity.
Datum podani: 19.10.2019
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Město Telč
Městský úřad – tajemník
nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

tel.: +420 567 112 411
fax: +420 567 112 403
mobil: +420 606 618 551

*S00GX00AZSKE*
Vaše značka

Značka
MěÚ Telč 723/2019 K

Vyřizuje

Telč
11. listopadu 2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informace
Vážený
na Vaše dvě žádosti o informace, které byly doručeny do epodatelny Městského úřadu Telč
dne 31. 10. 2019, Vám sděluji následující odpovědi na Vaše dotazy:
Ad 1) Hlediskem při vybírání a jmenování členů dozorčí rady je jejich odbornost. Návrhy
podávají volební strany.
Ad 2) Výše měsíční odměny člena dozorčí rady je
- Kč, výše měsíční odměny předsedy
dozorčí rady je
,- Kč.
Ad 3) Žádné jiné bonusy nejsou.
Ad 4) Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatele, prokuristy, nahlíží do obchodních a účetních
knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje, schází se podle
potřeby zpravidla 3-4 x ročně.
Ad 5) Zápisy z jednání dozorčí rady jsou předkládány radě města.
Ad 6) Jednatel společnosti Statek Telč, spol. s r.o. byl jmenován radou města, společnost
Služby Telč, spol. s r.o. v tuto chvíli nemá jednatele a společnost řídí prokurista.
S pozdravem

Mgr. Pavel Soukop v.r.
tajemník MěÚ
Za správnost vyhotovení:
Iva Slatinská
úřednice oddělení sekretariát a obecní živnostenský úřad
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Upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a
zákonem o zpracování osobních údajů.

