
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

1.  zasedání zastupitelstva města dne: 27. 1. 2011 

Bod pořadu jednání:  
Pověření delegáta na valnou hromadu Dopravního podniku měst Liberce 
a Jablonce nad Nisou, a.s. 

       

 

Zpracovala: Ing. Miluše Charyparová 

odbor, oddělení: pověřená vedoucím odboru kancelář primátora 

telefon: 48 524 3174 

Schválila: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená vedoucím odboru KP 

Projednáno: v RM  dne  18. 1. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Jan Korytář v. r. 

primátor města 

     

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

p o v ě ř u j e     

náměstka primátora Lukáše Martina zastupováním obce na valné hromadě Dopravního pod-
niku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., (IČ 47311975, se sídlem Liberec 3, PSČ 461 
71) dne 17. 2. 2011 a ukládá mu navrhnout k odvolání tyto členy představenstva: 
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předseda představenstva Ing. Jiří Kittner
místopředseda představenstva MUDr. Jiří Richter  
člen představenstva Ing. Josef Ebert
člen představenstva Ing. Petr Olyšar
člen představenstva Hana Konšelová  
člen představenstva Bohumil Kašpar
členka představenstva Monika Martišová
  
 
a tyto členy dozorčí rady: 
 
předseda dozorčí rady Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D 
členka dozorčí rady Martina Michalová 
 
a navrhnout jmenování těchto členů představenstva: 
 
Bohumil Kašpar
Mgr. Věra Rosenbergová 
Roman Šotola
Doc. PhDr. David Václavík, Ph.D
Ing. Jiří Veselka, MBA
Ing. Petr Henych 
Prof. Doc. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D 
 
 
a tyto členy dozorčí rady: 
 
Ing. Jiří Kittner 
Monika Zajíčková 
 

                                       T.: 17. 2. 2011 
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                                   Důvodová zpráva 
 

Na minulém zastupitelstvu byl jmenován zástupce města na valnou hromadu DPMLJ. 
Toto proběhlo v souladu s obchodním právem, nikoliv však zcela v souladu se zákonem o 
obcích. Protože hlavním důvodem pro svolání valné hromady byla změna ve statutárních or-
gánech společnosti, nebylo přesně v souladu se zákonem o obcích vymezeno pověření dele-
govaného zastupitele, neboť podle §84 odst.2 písm. g) je zastupitelstvu obce v zákoně přímo 
vymezeno „navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností (rozuměj 
představenstva a dozorčí rady), v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolá-
ní.“ 

Na základě tohoto pochybení byl po dohodě s právníky, notářkou zajišťující zápis 
z valné hromady, vedením města a DPMLJ celý proces zápisu změny do obchodního rejstříku 
zastaven. Po dohodě s druhým akcionářem městem Jablonec n. Nisou, který udělal podobné 
pochybení byl sjednán nový termín konání valné hromady na 17.2.2011 (pozvánka viz. přílo-
ha) a delegování zástupců měst proběhne znovu. Podle tohoto materiálu je pověření jasně a 
zcela v souladu se zákonem vymezeno. 

 




