
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

2.  zasedání zastupitelstva města dne: 17. 2. 2011 

Bod pořadu jednání: Změna v pověření delegáta na valnou hromadu Teplárny Liberec, 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 8. 2. 2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Jan Korytář v. r. 

primátor města 

     

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

p o v ě ř u j e     
člena zastupitelstva města Josefa Jadrného zastupováním obce na valné hromadě společnosti 
Teplárna Liberec, a.s. (IČ 62241672, se sídlem Liberec IV, tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 
PSČ 460 01), která se koná dne 18. 2. 2011 a ukládá mu navrhnout k odvolání tyto členy 
představenstva: 
 

 



 2

 
- Mgr. Stanislav Cvrček,
- MUDr. Jaroslav Krutský,  
 
a tohoto člena dozorčí rady: 
 
- Ing. Jiří Kittner,  
 
a navrhnout jmenování těchto členů představenstva: 
 
- Bc. Martin Čáslavka,  
- Jana Kašparová, 
 
a tohoto člena dozorčí rady: 
 
- Ing. Petr Šourek. 
 
 

                                            T.: 18. 2. 2011 

 

 

 

 

 

                           Důvodová zpráva 
 
Na základě dohody zastupitelských klubů Rada města Liberce projednala a předkládá Zastupi-
telstvu města Liberce návrh na změnu v řídícím a kontrolním orgánu (představenstvo a dozor-
čí rada) společnosti Teplárna Liberec a.s.. Statutární město Liberec je ve společnosti minorit-
ním akcionářem. V souladu s §84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích je zastupitelstvu obce pří-
mo vymezeno „navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž 
má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání.“ Na 1. Zastupitelstvu města byl zastu-
pováním města na předmětné valné hromadě pověřen primátor města Mgr. Jan Korytář. 
K změně delegáta dochází pouze z organizačních důvodů. Mandát k hlasování na valné hro-
madě zůstává nezměněn. 






