Obec Petrov nad Desnou
Petrov nad Desnou čp. 156
IČO:

788 16 Petrov nad Desnou

720 54 433

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Představenstvo
Jílová 6
787 01 Šumperk

Věc:
protinávrhy k návrhům obsažených v pozvánce na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s.., která je svolána na den 23. června 201.

Vážení,
Obec Petrov nad Desnou, jakožto akcionář společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Šumperk, Jílová 6,
787 01. IČ: 476 74 954, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 714 (dále jen „VHZ“
nebo „společnost“), a na základě Usnesení 19.zasednání Zastupitelstva obce Petrov nad Desnou, konaného dne 12. 06. 2014, bod
19/10.1
tímto předkládá
v souladu s ustanovením § 361 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
(dále jen „ZOK“), tyto
PROTINÁVRHY
K bodu 5.pořadu jednání
Protinávrh:
Zisk ve výši 9.050.000,-Kč dát na pokrytí ztráty minulých let.

K bodu 9.pořadu jednání
V předloženém návrhu stanov akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

V odstavci 1. článku 4 doplnit
- silniční motorová doprava osobní
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- projektová činnost
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- vodoinstalatérství, topenářství
- provozování vodárenské infrastruktury

v odstavci 2. článku 7 nahradit navržený text textem
Akcie na jméno jsou samosprávný celek, jehož jsou tyto obce součástí nebo spolek, jehož jsou obce členy. Na jiné než výše
uvedené osoby jsou akcie převoditelné jen s předchozím souhlasem valné hromady.

V odstavci 2. článku 8 doplnit
-

udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy;
valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
rozhodování o provozování vodohospodářské infrastruktury,
rozhodování o předvedení majetku společnosti do majetku obce a podmínkách tohoto převodu

v odstavci 2. článku 9 vypustit konec poslední věty:
s tím, že tento zástupce obce musí mít trvalý pobyt v obci, za kterou vykonává akcionářská práva

v odstavci 5. článku 12 nahradit navržený text textem:
Hlasování se vykonává pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionáři nebo zástupci akcionářů při zápisu do listiny přítomných.
Hlasovací lístky musí být upraveny tak, aby akcionář nebo zástupce akcionáře mohl hlasovat v souladu s odstavcem 2 § 401 ZOK.

V odstavci 7. článku 12 nahradit navržený text textem:
Při rozhodování valné hromady se vždy nejprve hlasuje o protinávrhu akcionáře.

V odstavci 1. článku 14 nahradit v první větě navržený text textem:
Představenstvo má pět členů volených valnou hromadou společnosti s tím, že funkční období člena představenstva činní čtyři roky.

Doplnit odstavec 3. do článku 16 takto:
Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

V článku 19. vypustit odstavec 2 přečíslovat odstavce 3. a 4. na 2. a 3.

V Petrově nad Desnou 13. 06. 2014

Ing. Jan Vaníček, v.r.
starosta

