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Důvodová zpráva: 

Dne 2. června 2017 se konala řádná valná hromada společnosti Depos Horní Suchá, a.s. (dále 

jen „společnost“). Jednání proběhlo za účasti 100% akcionářů v souladu s navrženým 

programem, o němž byla Rada města Havířova informována dne 24.5.2017.  

Výsledek hlasování o jednotlivých bodech programu a informace o hlasování zástupce města: 

 

Body programu Výsledek 

hlasování 

Hlasování za 

město dle RMH 

1 Zahájení valné hromady Bez hlasování Bez hlasování 

2 Volba orgánů valné hromady - blíže viz níže Pro: 100% hlasů PRO 

3 Zpráva představenstva o činnosti a stavu 

majetku společnosti, podnikatelský záměr 

roku 2017 - blíže viz níže 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

4 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 

včetně zprávy auditora - blíže viz níže 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

5 Schválení roční účetní uzávěrky  

 

Schválení rozdělení zisku – blíže viz níže 

Pro: 100% hlasů  

 

Pro: 100% hlasů 

PRO 

 

PRO 

6 Schválení auditora pro rok 2017 – blíže viz 

níže 

Pro: 100% hlasů PRO 

7 Volba člena dozorčí rady – blíže viz níže Bez hlasování Bez hlasování 

8 Schválení podnikatelského záměru rozvoje 

společnosti IX. - blíže viz níže 

Pro: 87 % 

Zdrželo: 13 % 

PRO 

9 Závěr   

   

Blíže k některým bodům programu:  

Ad 2. Za předsedu valné hromady byl zvolen Bc. Martin Polášek, za zapisovatelku byla 

zvolena paní Petra De Wine, za skrutátory byli zvoleni pan Miloš Kývala a Ing. 

Vavřinec Fójcik a za ověřovatele zápisu byli zvoleni Ing. Petr Dvořáček a Ing. Jindřich 

Feber.  

Ad 3. Předsedou představenstva byla přednesena zpráva o činnosti a stavu majetku 

společnosti. Podle této zprávy v roce 2016 došlo k prolongaci certifikátů řízení, byla 

dokončena další etapa stavby skládky, byl zahájen zkušební provoz AD Technologie 

na zpracování biologicky rozložitelných odpadů, aj.   

Ad 4. Dozorčí rada se zaměřila na kontrolu plnění cílů zakotvených v Podnikatelském 

záměru VII. a VIII. Bylo provedeno namátkové přezkoumání účetní závěrky za rok 

2016 a nebyly shledány závady.  

Ad 5.   Zisk za rok 2016 ve výši 2.538.610,52 Kč byl rozdělen: 

a) výplata dividend (6.240,00 Kč/akcie)    911.040,00 Kč 

b) výplata tantiém       537.870,00 Kč 

c) nerozdělený zisk               1.089.700,52 Kč 

Statutárnímu městu Havířov náleží výplata dividend ve výši 68. 640 Kč před zdaněním, 

tj. po zdanění 15 % ve výši 58.344 Kč. Dne 26.7.2017 byly dividendy připsány na účet 

města. 

Ad 6. Byl schválen auditor pro provedení auditu účetní závěrky pro rok 2017, a to Ing. 

Antonín Wzatka - auditor, č. oprávnění 1298, Ovocná 250/1a, 736 01 Havířov-

Životice. 
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Ad 7.   Dne 6.6.2017 bylo ukončeno funkční období členu dozorčí rady Dr. Jaromíru Kučovi 

za akcionáře Města Orlová. Jelikož tento akcionář nepředložil návrh na nového 

kandidáta a neschválil ani stávajícího kandidáta, nebylo o tomto bodě hlasováno.  

Ad 8. Akcionáři byli seznámeni s Podnikatelským záměrem  rozvoje společnosti IX a tento 

záměr byl většinou hlasů schválen.  

 

Materiály související s touto valnou hromadou jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru 

právních služeb MMH. 

 

Město zastupoval na základě plné moci pan Róbert Masarovič MSc. 

Majetkový podíl města: 11 ks kmenových akcií.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 


