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Město CHEB

Vvnís usnesení ZM č. 91/7/2019
z 7. zasedání Z astunitelstva m ěsta C hebu konaného dne 16.05.2019
Usnesení ZM č. 91/7/2019________________________________________________ mat, č. 115/2019
N ávrh na zm ěnu stanov společnosti CH EV A K Cheb a.s„ n áv rh na zm ěnu člena dozorčí
radv společnosti C H EV A K C heb a.s.
Zastupitelstvo města Chebu
schvaluje
navrhovanou změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s. v předloženém znění s účinností od
6. června 2019 a
ukládá
svému zástupci pro tuto změnu hlasovat na valné hromadě CHEVAK Cheb a.s. konané dne 6.
června 2019.
Návrh na změnu stanov společnosti CHEVAK Cheb a.s. předloženou představenstvem a
projednanou v dozorčí radě dne 9. dubna 2019 a 13. května 2019 s účinností od 6. června 2019
pro valnou hromadu konanou dne 6. června 2019:
I.) ve stávajícím znění článku 1.3. se doplňuje pod bod (g)
(x) Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
II.) stávající články 7.2.1. a 7.2.2. se ruší a vypouští bez náhrady
III.) ve stávajícím článku 7.5.2. se původní znění nahrazuje následujícím zněním:
7.5.2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů představenstva. V případě rovnosti
hlasů bude projednání záležitosti v
představenstvu pozastaveno a záležitost bude projednána na nejbližším možném zasedání
představenstva, případně bude záležitost předložena ke konzultaci a k přípravě nového návrhu
pro rozhodnutí představenstva dozorčí radě na jejím nejbližším zasedání.
IV.) ve stávajícím článku 7.7. se původní znění nahrazuje následujícím zněním:
7.7. Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva,
ukládá
zástupci města Chebu,______
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podat neprodleně představenstvu CHEVAK Cheb a.s. tyto návrhy a protinávrhy kvalifikovaného
akcionáře města Cheb na valnou hromadu dne 6. června 2019 s tímto obsahem:
I. Protinávrh k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady pod názvem “Změna stanov společnosti”
ve znění totožném s usnesením č. 1
II. Návrh na doplnění programu pořadu jednání valné hromady o samostatný bod Odstoupení
člena dozorčí rady a tento bod předřadit před bod č. 8 Volba členů dozorčí rady.
a pro tyto návrhy na valné hromadě CHEVAK Cheb a.s. dne 6. června 2019 hlasovat.”
bere

na

vědomí

skutečnost, že Mgr. Petr Černý, MBA, zástupce města Cheb v dozorčí radě společnosti CHEVAK
Cheb a.s., podal představenstvu společnosti návrh na odstoupení ze své funkce ke dni 6. června
2019.
navrhuje
zvolit
JUDr. Martina Čonku jako svého zástupce do dozorčí rady společnosti CHEVAK Cheb a.s. a
ukládá svému zástupci na valné hromadě dne 6. června 2019 v bodě "Volba členů dozorčí rady”
tohoto kandidáta navrlinout a hlasovat pro něj.
Mgr. Antonín Jalovec, v. r.
starosta města Chebu

Za správnost:

Jiří Černý, v. r.
/

\

místostarosta města Chebu

/

Ing. Jana Kuklová
vedoucí odboru kanceláře starosty
Městského úřadu Cheb
V Chebu 24.05.2019
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