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Důvodová zpráva: 

 

Dne 28. 3. 2017 se v sídle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě konala řádná 

valná hromada společnosti KIC Odpady, a.s., Ostrava. Na jednání byli přítomni zástupci 

všech akcionářů. Město Havířov má 43 hlasů z celkových 504 hlasů a za město Havířov se 

jednání zúčastnil Bc. Pavel Rapant, který byl delegován usnesením Zastupitelstva města 

Havířova č. 648/16ZM/2017.  

 

Jednání proběhlo v souladu s navrženým programem, o němž byla Rada města Havířova 

informována dne 8.3.2017 (příloha č. 1). Bylo hlasováno o návrzích předložených 

představenstvem společnosti. Zástupce města v těchto bodech hlasoval v souladu s návrhem 

představenstva a usnesením Rady města Havířova č. 2965/60RM/2017. 

 

Na programu valné hromady byly především zpráva představenstva za rok 2016 o činnosti 

společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, předepsané kroky ve vztahu k hospodářským 

výsledkům společnosti za rok 2016, řádná účetní závěrka za rok 2016, včetně rozhodnutí 

o naložení s vykázaným hospodářským výsledkem, obměna členů dozorčí rady 

podle rozhodnutí zastupitelstev akcionářů společnosti, včetně schválení smluv o výkonu 

funkce těchto nových členů. 

Valná hromada společnosti všemi hlasy přítomných akcionářů společnosti (tedy 504 hlasy 

pro, žádný hlas proti, žádný hlas se nezdržel) na návrh svého předsedy rozhodla, že ztráta 

společnosti vykázaná za rok 2016 ve výši 147.767,32 Kč, bude zúčtována na účet 

neuhrazených ztrát minulých let. 

Vývoj výsledků hospodaření společnosti: 

Za rok  Výsledek  v Kč Vypořádání  

2008 Ztráta                      20 451,11 Na účet neuhrazených ztrát minulých let 

2009 Ztráta        1.341.506,43 Na účet neuhrazených ztrát minulých let 

2010 Ztráta  1.548.957,37 Na účet neuhrazených ztrát minulých let 

2011 Ztráta  7.396.195,85 Na účet neuhrazených ztrát minulých let 

2012 Ztráta 1.690.469,27  Na účet neuhrazených ztrát minulých let 

2013 Ztráta 1.693.560,02 Na účet neuhrazených ztrát minulých let 

2014 Ztráta 227.212,48  Na účet neuhrazených ztrát minulých let 

2015 Ztráta 426.416,94  Na účet neuhrazených ztrát minulých let 

2016 Ztráta 147.767,32  Na účet neuhrazených ztrát minulých let 

 

Novými členy dozorčí rady byli zvoleni, jako zástupci akcionáře Moravskoslezského kraje, 

Ing. Michal Jedlička, Ing. Hynek Orság a Martin Schwarz, kteří nahradili Tomáše Hanzela, 

Mgr. Daniela Havlíka a Miroslava Nováka.  

V bodu 13 programu valná hromada všemi hlasy přítomných akcionářů uložila 

představenstvu ukončit práce na projektu „Krajské integrované centrum využívání 

komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“, ukončit uzavřené smlouvy, odepsat nebo 

odprodat majetek, ukončit jednání o partnerství k tomuto projektu a na valnou hromadu na 

podzim 2017 připravit rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací. 

Majetkový podíl města je nyní 8,53% na základním kapitálu společnosti 50.400.000 Kč 

(město vlastní 43 kusů kmenových akcií na jméno po 100.000 Kč).  

 


