
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 

Bod pořadu jednání:          

  

  

Delegace obce na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s. 
 

 

Zpracovala: Monika Stejskalová, DiS.  

odbor, oddělení: Kancelář primátora 

telefon: 485 243 167 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Petr Neuhäuser, vedoucí odboru Kancelář primátora 

Projednáno: s Tiborem Batthyánym, primátorem 

s Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 

 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       
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b e r e   n a   v ě d o m í     

 

pozvánku na řádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a.s. se sídlem 

v Teplicích, Přítkovská 1689, 4155, IČ 49099469, která se koná 18. 6. 2015 v 10:00 

v Krušnohorském divadle v Teplicích (U Císařských lázní 4, Teplice) 

 

d e l e g u j e 

 

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec 

na tuto valnou hromadu společnosti Severočeské vodárenské společnosti, a.s.  pana Tomáše 

Kyselu, náměstka primátora pro technickou správu majetku města 
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Důvodová zpráva 

 

Severočeská vodárenská společnost, a.s., ve které je město Liberec společníkem, zaslala po-

zvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 18. 6. 2015 v 10:00 

v Krušnohorském divadle v Teplicích. 

 

Společně s pozvánkou zaslala i program jednání a návrh usnesení. Je navrženo delegovat na 

tuto valnou hromadu náměstka primátora pro technickou správu majetku města pana Tomáše 

Kyselu.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Pozvánka na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti a.s. 



















8. Volba 2 členů předsta- Valná hromada volí členy předsta-
venstva venstva SVS a.s. : 

MUDr. Tomáše Indru, MBA., nar. 
 

 

Ing. Stanislava Kryla,  
 

9. Volba 3 členů dozorčí Valná hromada volí členy dozorčí 
rady rady SVS a.s.: 

10. Projednání návrhu 
akcionáře Statutárního 
města Mostu 

11 . Závěr valné hroma
d_y_ 

Ing . Petra Beitla,  

 

Bc. Františka Kučeru, 
 

 

Pavla Štěpaře,  
 

Valná hromada odvolává Ing. Vlasti
mila Vozku,  

 , z funkce 
člena dozorčí rady a zároveň volí 
členem dozorčí rady Mgr. Jana Pa
paregu,  

 

K tomuto bodu není přijímáno usne
sení valné hromad_y 
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Funkční období členů představenstva je 
dle čl. 27, odst. 3 Stanov společnosti 
čtyřleté . Ke dni této valné hromady končí 
funkční období dvěma členům předsta
venstva MUDr. Tomáši Indrovi, MBA a 
Jindřichu Stádníkovi. V souladu se Sta
novami společnosti předkládá předsta
venstvo řádné valné hromadě návrh na 
volbu za členy představenstva na další 
funkční období. 

Představenstvo navrhuje za členy před
stavenstva SVS a.s. zvolit: 

MUDr. Tomáše Indru, MBA.,  
  

 

Ing. Stanislava Kryla,  

Funkční období členů dozorčí rady je dle 
čl. 32, odst. 4 Stanov společnosti čtyřle
té. 
Ke dni této valné hromady končí funkční 
období 3 členům dozorčí rady Ing. Petru 
Beitlovi, Bc. Františku Kučerovi a Petru 
Ryšavému. Dle čl. 32 odst. 2 Stanov 
společnosti představenstvo navrhuje do 
volby za členy dozorčí rady na další 
funkční období kandidáty, kteří byli no
minováni na aktivech akcionářů . 

Představenstvo navrhuje za členy do
zorčí rady SVS a.s. zvolit: 

Ing. Petra Beitla,  
 

Bc. Františka Kučeru, 

 

Pavla Štěpaře,  
 

Dne 17.02.2015 byl do sídla SVS a.s. 
doručen návrh" kvalifikovaného akcioná
ře" , dle čl. 20 odst.6 Stanov společnosti, 
Statutárního města Mostu na odvolání 
člena dozorčí rady Ing. Vlastimila Vozky, 

   
 z funkce člena dozorčí rady 

a návrh na nového člena dozorčí rady 
Mgr. Jana Paparegu,  

 
Valnou hromadu ukončí předseda valné 
hromad..Y: 
























































































































