STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
11. schůze rady města dne: 19.05.2020
Bod pořadu jednání: 56/3
Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. SVS, a. s.
Stručný obsah: Severočeská vodárenská společnost, a.s. ve které je město společníkem, zaslala
pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 18. 6. 2020 v 10,00 hodin
v Krušnohorském divadle v Teplicích.

MML, Odbor kancelář primátora
Důvod předložení: Severočeská vodárenská společnost, a.s. ve které je město společníkem, zaslala
pozvánku na konání řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 18. 6.
2020 v 10,00 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích.
Zpracoval:

Mejsnar Jiří, Ing. - vedoucí odboru kancelář primátora

Projednáno s:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Předkládá:

Mejsnar Jiří, Ing. - vedoucí odboru kancelář primátora

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 5 - 28.05.2020
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
pozvánku na řádnou valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti, a. s., se sídlem v
Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO 49099469, která se koná dne 18. 6. 2020 od
10,00 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích, včetně návrhu usnesení valné hromady
dle přílohy č.1
zrušuje
usnesení č. 347/2020 ze dne 7.4.2020
doporučuje
delegovat v souladu s ust. §84 odst.2 písm.f) zákona oobcích jako zástupce statutárního
města Liberec na tuto valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.
s., pana Ing. Jaroslava Zámečníka CSc., primátora statutárního města Liberec
navrhuje
do funkce člena dozorčí rady Severočeské vodárenské společnosti, a.s. za okres Liberec
Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., primátora statutárního města Liberec
ukládá
předložit materiál zastupitelstvu města ke schválení
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 28.05.2020
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Důvodová zpráva
Severočeská vodárenská společnost, a.s. ve které je město akcionářem, zaslala pozvánku na konání
řádné valné hromady společnosti, která se koná dne 18. 6. 2020 v 10,00 hodin v Krušnohorském divadle
v Teplicích. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc.
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.
Dne 7.4.2020 RM navrhla nominovat představenstvu SVS jako kandidáta do dozorčí rady Ing. Jiřího
Kittnera. Na základě pozdější komunikace primátora Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc., se zástupci
jednotlivých akcionářů SVS za okres Liberec (38 obcí okresu Liberec) vznikla iniciativa nominovat do
dozorčí rady za okres Liberec, primátora města Liberec. Z tohoto důvodu se navrhuje revokovat
usnesení č.347/2020 a navrhnout Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc. do dozorčí rady SVS za okres Liberec.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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