
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

10.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2015 

Bod pořadu jednání: Změnu společenské smlouvy společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o.  

spočívající ve změně obchodní firmy společnosti, která nově zní: FCC Liberec, s.r.o. 

  

Dle usnesení č. USNESENÍ Č. 259/2015, schváleného na ZM 29. 10. 2015, bylo chybně 

uvedeno vzetí na vědomí nikoli schválení pozvánky na konání XLII. řádné valné hro-

mady společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. , ve které je město Liberec společníkem. Součástí 

pozvánky byl i program a návrh usnesení XLII. řádné valné hromady společnosti, kde v 

bodě č. 6 bylo na programu „Rozhodnutí o změně obchodní firmy .A.S.A. Liberec s.r.o., 

která bude nově znít: FCC Liberec, s.r.o.“.      

 

 

Zpracoval: Denisa Nedvídková 

odbor, oddělení: Kancelář primátora 

telefon: 485 243 132 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru       

Projednáno: s Ing. Karolínou Hrbkovou 

Mgr. Janem Audym 

 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

Ing. Karolína Hrbková, v. r. náměstkyně primátora  
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e      

změnu společenské smlouvy společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. spočívající ve změně obchodní 

firmy společnosti, která nově zní: FCC Liberec, s.r.o. 

 

 

Důvodová zpráva 

 

Dle usnesení č. USNESENÍ Č. 259/2015, schváleného na ZM 29. 10. 2015, bylo chybně 

uvedeno vzetí na vědomí nikoli schválení pozvánky na konání XLII. řádné valné hro-

mady společnosti .A.S.A. Liberec s.r.o. , ve které je město Liberec společníkem. Součástí 

pozvánky byl i program a návrh usnesení XLII. řádné valné hromady společnosti, kde 

v bodě č. 6 bylo na programu „Rozhodnutí o změně obchodní firmy .A.S.A. Liberec 

s.r.o., která bude nově znít: FCC Liberec, s.r.o.“. 

 

Po prověření výkladu právníkem zařazeným do MML, že ZM rozhoduje i o změnách zaklada-

telských dokumentů, a vzhledem k tomu , že firma společnosti je součástí společenské 

smlouvy, doporučuji, aby ZM tuto změnu schválilo. 

Pokud je to jediná změna (neexistuje návrh na změnu společenské smlouvy o více bodech), je 

možné v zájmu právní jistoty pro všechny zúčastněné naformulovat usnesení takto: Zastupi-

telstvo města po projednání schvaluje změnu společenské smlouvy společnosti .A.S.A. Libe-

rec s.r.o. spočívající ve změně obchodní firmy společnosti, která nově zní: FCC Liberec, s.r.o. 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právním oddělením před projednáním v ZM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Pozvánka na valnou hromadu spol. .A.S.A. Liberec s.r.o.  

Návrh usnesení XLII. řádné valné hromady společnosti  






