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Z á p i s 

16. (mimořádné) jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 14. 6. 2017 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Omluveni:  
  

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar 

Pavel Dufek 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

 

Hlasování o programu: 

 

1. Severočeská vodárenská společnost a. s. – valná hromada konaná 15. 6. 2017 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Hlasování o programu: 5,0,0 

Program byl schválen. 

 

 

 

1. Severočeská vodárenská společnost a. s. – valná hromada konaná 15. 6. 2017 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová -  informace o programu jednání valné hromady a bodech 6 a 7, které se 

týkají zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020 a změně stanov 

SVS, a.s. Zpracované materiály k těmto bodům jsou strohé a neobsahují kompletní 

informace. Po dohodě s právním odborem navrhuji nehlasovat „pro“ při projednávání 

těchto bodů.  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

391/17 

Severočeská vodárenská společnost a. s. – valná hromada konaná 

15. 6. 2017 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. pozvánku na valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. 

konanou dne 15. 6. 2017 

2. program jednání valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. 

konané dne 15. 6. 2017 
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B )  uk lád á  

1. delegovanému zástupci města Ústí nad Labem 

a) na valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. konané 

dne 15. 6. 2017 hlasovat v bodech programu, o kterých bude hlasováno PRO, 

vyjma bodů týkajících se „zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 

2020“ (bod č. 6 navrženého programu) a „změny stanov SVS a.s.“ (bod č. 7 

navrženého programu) 

b) podat Radě města Ústí nad Labem ústní informaci o průběhu a výsledcích valné 

hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. konané dne 15. 6. 

2017 

 
       

 

Seznam použitých zkratek: 

SVS – Severočeská vodárenská společnost 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar    …………………………………………. 

 

 

 

 

Pavel Dufek      ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města 


