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. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2020
Bod pořadu jednání: 16
Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec
nad Nisou, a. s.
Stručný obsah: Společnost DPMLJ, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na
konání řádné valné hromady společnosti, která se koná 13. 1. 2021 od 13:00 hod. v sídle společnosti
na adrese Mrštíkova 3, Liberec 3, 461 71 Liberec III. Je navrženo delegovat na tuto valnou
hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc.

MML, Odbor kancelář primátora
Zpracoval:

Pechová Markéta - pracovník odboru kancelář primátora

Schválil:

Mejsnar Jiří, Ing. - vedoucí odboru kancelář primátora

Projednáno:
Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
pozvánku na valnou hromadu společnosti DPMLJ, a. s. IČ 47311975 se sídlem Mrštíkova
3, Liberec 3, 461 71 Liberec III, která se koná dne 13. 1. 2021 od 13:00 hod. v sídle
společnosti dle přílohy č.1
deleguje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích jako zástupce obce na tuto valnou
hromadu primátora města Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc.
ukládá
hlasovat v souladu s navrženými usneseními, která jsou v příloze pozvánky na tuto valnou
hromadu
P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec
T: 13.01.2021
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Důvodová zpráva:
Společnost DPMLJ, a. s., ve které je město společníkem, zaslala pozvánku na konání řádné valné
hromady společnosti, která se koná 13. 1. 2021 od 13:00 hod. v sídle společnosti na adrese Mrštíkova 3,
Liberec 3, 461 71 Liberec III. Je navrženo delegovat na tuto valnou hromadu primátora města Ing.
Jaroslava Zámečníka.
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 společností, v nichž má obec majetkovou
účast.
Přílohy:
Pozvánka na VH DPMLJ leden 2021 A
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