Sekretariát starosty města
U brány 2
Mohelnice
789 85

Šumperk, 4. 2. 2015

Vážená paní Hrochová,
dle předchozí telefonické domluvy zasílám prostřednictvím Vás žádost o upřesnění požadavku
dle usnesení č. 41/3/ZM/2015/2 „Návrh člena představenstva společnosti VHZ, a.s.“.
Z důvodu zamezení nedorozumění bychom si rádi ujasnili výklad uvedeného požadavku města
Mohelnice.
A/
Rozumíme tomu správně, že se jedná o návrh člena představenstva (druhého kandidáta
Mohelnice) do valné hromady, která bude probíhat dne 4.3.2015, když současně v té samé
valné hromadě žádáte o změnu stanov, a to čl. 14 odst. 1 Stanov (resp. současného návrhu
stanov do valné hromady 18.2.2015) ve smyslu rozšíření počtu ze 6 na 7 členů představenstva.
Podotýkám, že takovou změnu stanov nelze podmínit časovým limitem – dobou určitou do
31.12.2016. Stejně tak nelze stanovit, že jeden člen představenstva má funkční období do
31.12.2016, když ve stanovách je pro celý orgán období 4leté.
ANEBO
B/
Jde o návrh člena představenstva (druhého kandidáta Mohelnice) do valné hromady, která
bude probíhat dne 4.3.2015, když současně v tomto usnesení města Mohelnice předkládáte
protinávrh ke stanovám dle pozvánky na valnou hromadu 18.2.2015, a to čl. 14 odst. 1 Stanov
(resp. současného návrhu stanov do valné hromady 18.2.2015) ve smyslu rozšíření počtu ze 6
na 7 členů představenstva. Což lze pouze takto obecně, ne ve vztahu k funkci manažera
projektu.
Potom od 19.2.2015 bude mít představenstvo 7 členů se 4letým funkčním obdobím a 4.3.2015
se budou ve prospěch akcionáře města Mohelnice schvalovat 2 kandidáti?
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Našim záměrem rozhodně není Váš požadavek komplikovat. Nicméně pravdou je, že se s ním
musíme nějak vypořádat a činí nám výkladové potíže.

Děkuji předem za pochopení.

S pozdravem,

JUDr. Iva Hlavatá, MBA
ředitelka společnosti
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