
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 

Bod pořadu jednání: Delegace zástupce obce na valnou hromadu Teplárny Liberec, a.s.    

      
 

 

Zpracovala:  Denisa Nedvídková 

odbor, oddělení:  referent odboru Kancelář primátora 

telefon: 48 524 3132 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Petr Neuhäser, vedoucí odboru Kancelář primátora 

Projednáno: v RM dne 17. 2. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

 d e l e g u j e

……………………………., jako zástupce statutárního města Liberec na valnou hromadu 

společnosti Teplárna Liberec, a.s., IČ 62241672, se sídlem v Liberci, Dr. Milady Horákové 

641/34a, Liberec IV-Perštýn, která se koná dne 27. 2. 2015 v 10,00 hod. v sídle společnosti. 
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Důvodová zpráva 

 

V souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat 

zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, 

v nichž má obec majetkovou účast.  

Rada města 17. 2. 2015 na svém jednání schválila delegaci pana Ing. Filipa Galnora.  

Po projednání v Radě města bylo zjištěno, že tato delegace odporuje čl. 6.3.2 platných Stanov 

společnosti, který říká: „Akcionář se může zúčastnit valné hromady a hlasovat na ní osobně 

nebo prostřednictvím osoby, kterou písemně zmocnil. Při registraci se prokazuje dokladem 

totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, musí se její statutární orgán prokázat výpisem 

z obchodního rejstříku či jiného obdobného registru a dokladem totožnosti. Kromě toho 

zmocněnec právnické osoby předpokládá úředně ověřenou plnou moc. Zástupcem akcionáře 

nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Akcionář zastoupený na zá-

kladě plné moci na valné hromadě jinou osobou se může valné hromady zúčastnit jako host, 

ale nemůže vystupovat ani hlasovat. Plnou moc lze po prezentaci účasti na valné hromadě 

odvolat.“ 

Pan Ing. Filip Galnor je členem představenstva společnosti Teplárna Liberec, a.s. a proto 

nemůže být z výše uvedených důvodů delegátem statutárního města Liberec na valnou hro-

madu této společnosti. Na jednání zastupitelstva bude navržen jiný delegát, který není členem 

představenstva ani dozorčí rady a dle stanov společnosti splňuje podmínky pro delegaci. 

 

 

 

 

Příloha: Pozvánka na VH Teplárna Liberec, a.s.  

 

 






