
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

5.  zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 

Bod pořadu jednání:       

Delegace na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a.s.       

 

Zpracovala: Ing. Jana Krebsová 

odbor, oddělení: Kancelář primátorky 

telefon: 48 524 3132 

Schválila: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Ing. Miluše Charyparová, pověřená zastupováním funkce ve-
doucí odboru Kancelář primátorky 

Projednáno: v  RM  č. 8 dne 15. 4. 2014 

Poznámka:       

Předkládá: 
 

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r. 

primátorka statutárního města Liberec      

   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

      
d e l e g u j e 
 
Kamila Jana Svobodu, zastupováním obce na jednání valné hromady společnosti Krajská ne-
mocnice Liberec, a. s. (IČ 27283933, se sídlem Husova 10, 460 63 Liberec), která se bude 
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konat dne 25. 6. 2014 od 13:00 hodin v sídle notářky JUDr. Marcely Fianové  na adrese Re-
voluční 123/17, Liberec IV 
 
s c h v a l u j e  
 
nové znění stanov společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. v souvislosti s přizpůsobením 
se nové právní úpravě, tj. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku 
 
a    u k l á d á 
 

delegovanému zástupci obce, navrhnout jmenování člena dozorčí rady, pana Ing. Františka 
Hrušu, na valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. 

                           T: 25. 6. 2014 

a 

 
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, informovat společnost Krajská nemocnice 
Liberec, a. s.  o rozhodnutí zastupitelstva města. 

                   T: 25. 6. 2014 

 

 

 

Důvodová zpráva 

 
V souladu s § 84  odst. 2 písm. f) zákona o obcích, je zastupitelstvu obce vyhrazeno delegovat 
zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast. 
Odbor Kancelář primátorky, po schválení radou města dne 15. 4. 2014, předkládá zastupitel-
stvu města návrh na delegování pana Kamila Jana Svobody, jako zástupce statutárního města 
Liberec na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a. s. (navržený program jednání je 
přílohou č. 2 tohoto materiálu)  a návrh člena dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s. 
pana Ing. Františka Hrušu (dopis ze dne 19. 2. 2014 s informací o uplynutí funkčního období 
člena dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s., a to Ing. Františku Hrušovi k datu 16. 2. 
2014 je přílohou č. 1 tohoto materiálu). 

 

Podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat        
o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské 
smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických 
osobách.  
Společnost připravila návrh revize stanov v souvislosti se změnami způsobenými rekodifikací 
soukromého práva České republiky účinnými od 1. 1. 2014. Revidované stanovy společnosti 
tvoří přílohu č. 3  tohoto materiálu. 
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Přílohy: 
 
1. Dopis KNL, a. s. ze dne 19. 2. 2014 
2. Pozvánka na valnou hromadu společnosti dne 25. 6. 2014  
3. Návrh stanov akciové společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.   




















