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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  r  u  š  í  

I .  delegování na valnou hromadu společnosti, ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno 

f), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění takto: 

 

1. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 

a) Ing. Josef Zikmund, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora města – Martin Hausenblas, MBA, 

náměstek primátora 

 

2. AVE Ústí nad Labem s.r.o. 

a) Ing. Josef Zikmund, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora města – Martin Hausenblas, MBA, 

náměstek primátora 

 

3. Severočeská vodárenská společnost a.s. 

a) Ing. Josef Zikmund, primátor města 

b)   v případě nepřítomnosti primátora města – Pavel Štěpař, radního města 

 

4. Ústecká letecká, s.r.o. 

a) Ing. Vít Mandík, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora města – Bc. Jan Řeřicha 

 

5. HYDROLABE, s.r.o. 

a) Ing. Vít Mandík, primátor města 

b) v případě nepřítomnosti primátora města – Bc. Jan Řeřicha 

 

 

B )  d e l e g u j e 

I. na valnou hromadu společnosti, ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno f), zákona č. 

128/2000 Sb., v platném znění takto: 

 

1. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. 

a) primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b) v případě nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/1. 

náměstkyni primátora/primátorky 

 

2. AVE Ústí nad Labem s.r.o. 

a)  primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b)  v případě  nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/1. 

náměstkyni primátora/primátorky 

 

3. Severočeská vodárenská společnost a.s. 

a)  primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b)  v případě  nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/1. 

náměstkyni primátora/primátorky 

 



 

 

4. Ústecká letecká, s.r.o. 

a)  primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b)  v případě  nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/1. 

náměstkyni primátora/primátorky 

 

5. HYDROLABE s.r.o. 

a)  primátora/primátorku města Ústí nad Labem 

b)  v případě  nepřítomnosti primátora/primátorky města 1. náměstka/1. 

náměstkyni primátora/primátorky 

 

C )  n a v r h u j e  

I. ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno g), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění 

odvolání zástupců města z orgánů obchodních společností takto: 

 

1. z funkce člena dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města Ústí 

nad Labem takto: 

a) Ing. Petr Schneider 

b) Ing. Aleš Smutný 

 

II. ve smyslu § 84, odstavec 2, písmeno g), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění 

zástupce města do orgánů obchodních společností takto: 

 

1. do funkce člena dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města Ústí 

nad Labem takto: 

a) Zdeněk Putna, nar. xxxxxxx 

b) Vlastimil Doucha, nar. xxxxxxx 

 

2. do funkce člena dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem takto: 

a) Mgr. Jan Tvrdík, nar. xxxxxxx 

b) František Minárik, nar. xxxxxxx 

c) Mgr. Lenka Jaremová, nar. xxxxxxx 

 

 

D )  r e v o k u j e 

I. usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 2.3.2015 č. 37/15 v bodě A) 

odst. 6. 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

     V souvislosti se změnou politické reprezentace ve vedení města Ústí nad Labem je 

předkládán materiál týkající se zastoupení města v orgánech jednotlivých společností 

s majetkovým podílem města a delegace zástupců města na valné hromady daných 

společností. 

 

     Součástí návrhu na usnesení je i revokace usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

ze dne 2.3.2015 č. 37/15 v bodě A) odst. 6 týkající se návrhů osob do dozorčí rady 

společnosti AVE Ústí and Labem. Jelikož valná hromady daný návrh města neprojednala a 

záměrem města je do dozorčí rady navrhnout jiné osoby, je potřeba původní usnesení 

revokovat. Revokovaná část usnesení č. 37/15 je uvedena níže. 

 

37/15 

Zastoupení města v orgánech společností 

 
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

 
A )  s c h v a l u j e  

6. navržení jmenování zástupců města do dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o., IČ: 

61329002, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, takto: 

a) Pavel Štěpař, nar. xxxxxxx 

b) Karel Karika, nar. xxxxxxx 

c) Bc. Lenka Jaremová, nar. xxxxxxx  

 

 


