STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
0. zasedání zastupitelstva města dne: 01.02.2018
Bod pořadu jednání:
Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
Stručný obsah: Společnost Teplárna Liberec, a.s., ve které je statutární město Liberec společníkem bude
konat valnou hromadu společnosti dne 14.2.2018 od 10:00 hodin v sídle společnosti Teplárna Liberec, a.s.
Informaci o konání této valné hromady poskytl Mgr. Janu Korytářovi telefonicky pan Ing. Libor Žížala,
předseda představenstva Teplárna Liberec, a.s. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka
Mgr. Jana Korytáře.

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Zpracoval:

Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Schválil:
Projednáno:

Mgr. Lukáš Máchal, advokátní kancelář

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Korytář Jan, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
konání valné hromady společnosti Teplárna Liberec, a.s., IČ 62241672, se sídlem Dr. M. Horákové
641/34a, Liberec, dne 14. 2. 2018 od 10,00 hodin v sídle společnosti.

deleguje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce statutárního města Liberec na tuto
valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s. pana Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora
pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Společnost Teplárna Liberec, a.s., ve které je statutární město Liberec společníkem bude konat valnou hromadu
společnosti dne 14.2.2018 od 10:00 hodin v sídle společnosti Teplárna Liberec, a.s. Informaci o konání této valné
hromady poskytl Mgr. Janu Korytářovi telefonicky pan Ing. Libor Žížala, předseda představenstva Teplárna
Liberec, a.s. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu náměstka Mgr. Jana Korytáře.

Zastupování SML na valné hromadě společnosti Teplárna Liberec, a.s. konané v měsíci únoru 2018 a k
plnému výkonu akcionářských práv SML na ní v rozsahu potřebném a vhodném k realizaci Prováděcího
ujednání k dohodě o společném postupu ve znění schváleném zastupitelstvem TLIB, zejména k:
·

Hlasování o změně stanov TLIB.

·

Hlasování o odvolání a volbě členů představenstva.

·

Hlasování o odvolání a volbě členů dozorčí rady.

·

Hlasování o volbě členů Výboru pro GreenNet.

·

Hlasování o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva, dozorčí rady a Výboru pro
GreenNet.

·

Hlasování o zvýšení základního kapitálu TLIB nepeněžitým vkladem akcionáře Energie Holding a.s.
ve výši maximálně 77 mil. Kč s případným emisním ážiem.

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:
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