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Zpracoval

Ing. Jaroslav Semerák

Předkládá

Mgr. Tomáš Hendrych

Lesy a parky Trutnov
s.r.o.

Odměňování jednatele společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o. – r. 2017

Porada vedení
d o p o r uč uj e
0 1 .0 1
radě města Trutnova přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
sc hv a l uj e
0 1 .0 1
dodatek č. 6 smlouvy o výkonu funkce (zvláštní odměnu jednatele společnosti)
dle předloženého návrhu.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
V roce 2017 byly nad rámec běžných činností realizovány tyto akce dotované ze Státního zemědělského
intervenčního fondu - „Oprava lesní cesty Za Geofyzikou“ v hodnotě 1.999.983,- Kč bez DPH, dotace 1.598.720,- Kč
- „Stavba oplocenek“ v hodnotě 395.250,- Kč bez DPH, dotace 197.625,- Kč
- „Doplnění mobiliáře“ v hodnotě 1.997.000,- Kč bez DPH, dotace 1.997.000,- Kč
a do schvalovacího procesu byly zařazeny tyto akce:
- „Oprava lesní cesty Dolní Panská“ v hodnotě 4.435.370,- Kč bez DPH, dotace 3.548.296,- Kč
- „Pěšiny Gablenz“ v hodnotě 1.980.343,- Kč bez DPH, dotace 1.980.343,- Kč
- „Pěšiny Houska a info tabule přím. lesy“ v hodnotě 1.991.881,- Kč bez DPH, dotace 1.991.881,- Kč
- „Pěšiny Lesopark“ v hodnotě 1.996.583,- Kč bez DPH, dotace 1.996.583,- Kč
- „Oplocenky 2018“ v hodnotě 348.500,- Kč bez DPH, dotace 348.500,- Kč
- „Malotraktor a cepový žací stroj“ v hodnotě 2.000.000,- Kč bez DPH, dotace 1.000.000,- Kč
V roce 2017 byly nad rámec běžných činností také realizovány tyto stavební akce:
- „Oprava hřbitovní zdi na hřbitově v Trutnově“ v hodnotě 1.250.000,- Kč vč. DPH,
- „Oprava cest na hřbitově v Trutnově vč. dešťové kanalizace“ v hodnotě cca 2.423.000,- Kč vč. DPH,
- „Vybudování plotu na hřbitově v Trutnově“ v hodnotě 3.575.000,- Kč vč. DPH,
- „Oprava márnice a zdi na hřbitově ve Lhotě u Trutnova“ v hodnotě 2.750.000,- Kč vč. DPH,
- „Oprava cesty v parku Na Struze“ v hodnotě 300.000,- Kč vč. DPH
- „Vybudování zpevněné plochy u lesoparku“ v hodnotě 750.000,- Kč vč. DPH
V roce 2017 jsme také nově zajišťovali údržbu kulturního areálu na Bojišti.
Ve smlouvě o výkonu funkce jednatele schválené valnou hromadou dne 23.6.2014 je v článku IV uvedeno, že
jednateli může valná hromada přiznat zvláštní odměnu formou dodatku ke smlouvě za zabezpečení
mimořádných jednorázových úkolů.
Příloha: Dodatek č. 6 smlouvy o výkonu funkce jednatele
Výdaje jsou kryty z prostředků společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Kontrola materiálu právníkem před PV Datum: 13.12.2017

-Podpis jednatele
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Dodatek č. 6 smlouvy o výkonu funkce jednatele
Společnost:

Lesy a parky Trutnov s.r.o.
IČ 259 68 700
sídlo Trutnov, Úpická 469, PSČ 541 01
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Jaroslavem Semerákem

- dále jen společnost, na straně jedné,
a
Jednatel:

Ing. Jaroslav Semerák, dat. nar. 1. dubna 1969
bytem Trutnov, Volanov, Letní 63, PSČ 541 01

- dále jen jednatel, na straně druhé,
uzavírají spolu dnešního dne po odsouhlasení jediným společníkem společnosti, kterým je město
Trutnov, IČ 00278360, se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, tento dodatek smlouvy o
výkonu funkce jednatele:
I.
V souladu s článkem IV. smlouvy o výkonu funkce jednatele schválené radou města Trutnova při
plnění funkce valné hromady usnesením číslo VHL 2014 – 6/3 dne 23.6.2014 se jednateli přiznává
zvláštní odměna ve výši ……..,- Kč za úspěšné realizace akcí spolufinancovaných Státním
zemědělským intervenčním fondem.
II.
Ostatní ustanovení smlouvy o výkonu funkce jednatele zůstávají nezměněny.
III.
Dodatek č. 6 smlouvy o výkonu funkce jednatele byl schválen radou města Trutnova při plnění funkce
valné hromady usnesením číslo VHL 2017 – /2 dne 18.12.2017
V Trutnově, dne 19.12.2017

…………………….
společnost
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

…………………….
město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

…………………….
jednatel
Ing. Jaroslav Semerák

