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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  zápis z jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s.r.o.  

č. 2/2017 ze dne 8. 6. 2017 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Na základě usnesení ZM č. 213/16 ze dne 22. 6. 2016, kterým byla schválena 

aktualizace znění společenské smlouvy Severočeského divadla s.r.o., bylo paní 

primátorce mimo jiného uloženo předkládání informace o výsledcích valných hromad 

Severočeského divadla s.r.o. 

 

Dne 8. 6. 2017 proběhla valná hromada Severočeského divadla s.r.o., která měla  

na programu schválení: 

- závěry hospodaření za rok 2016  

 výroční zpráva za rok 2016 

 zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období 1.1.2016 – 31.12.2016, 

vyjádření dozorčí rady k závěrům hospodaření, k výroční zprávě  

a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 

 účetní závěrka k 31. 12. 2016 a návrh úhrady ztráty vč. zprávy auditora 

 zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 

- změnu zástupců Ústeckého kraje v dozorčí radě 

 

 

Na základě výše uvedeného předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

informaci o výsledku valné hromady společnosti Severočeského divadla s.r.o. 

prostřednictvím zápisu z jednání valné hromady č. 2/2017 ze dne 8. 6. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy (formou CD-ROM) 

1. zápis z jednání řádné valné hromady společnosti Severočeského divadla s.r.o. 

č. 2/2017 ze dne 8. 6. 2017 

2. výroční zpráva za rok 2016 

3. zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za období 1. 1. 2016 – 31.12.2016  

a vyjádření dozorčí rady k závěrům hospodaření, k výroční zprávě a ke zprávě 

o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 

4. účetní závěrku k 31. 12. 2016 (rozvaha, výsledovka, přehled o peněžních tocích, 

přehled o změnách vlastního kapitálu, přílohu k účetní závěrce) 

5. zprávu nezávislého auditora Ing. Františka Meierla 

6. zprávu o vztazích propojených osob za rok 2016 

7. usnesení Zastupitelstva kraje o změně zástupců Ústeckého kraje v dozorčí radě 

Severočeského divadla s.r.o. 
 

 


