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Záznam o výsledku kontroly č.14/2017 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2014 - 2018 

 

 
Předmět kontroly:  VEDENÍ AGENDY VALNÝCH HROMAD-I.TSH, a.s. 

                                                                                                                         II.HTS, a.s. 

Cíl kontroly:  zjištění skutečného stavu 

 

Kontrolované osoby:  odbor právních služeb Magistrátu města Havířova 

     

Kontrola provedena dne: 21. června 2017 začátek v 08:45 hod. konec 10:45 hod. 

                                               28. června 2017 začátek v 10:30 hod.           konec  11:15 hod. 

Kontrola byla provedena v souladu s plánem kontrolní činnosti  

na rok 2017. 

 

Kontrolu provedl: pracovní skupina:   

                                                Ing. Karel Žák, vedoucí pracovní skupiny 

                                                Ing. Jiří Šebesta 

 

 

Obsah kontroly: Byla kontrolována agenda valné hromady městské obchodní společnosti HTS, a.s.  

a  Technické služby Havířov, a.s. 

 

Spis a veškerá agenda je založena na odboru právních služeb MMH.  

Byl kontrolován soulad mezi usneseními RMH a ZMH a podklady z jednání valných hromad: 

 

 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 

 

I. Kontrola agendy VH TSH a.s. 

 

 

Kontrola provedena u těchto dokumentů 

 

1. Výpis z usnesení 59. schůze RMH, konané dne 15.2.2017 

            2915/59RM/2017 – Technické služby Havířov, a.s. – příprava valné hromady – 

            Žádost  o svolání  VH – odesláno 16.2.2017 

 

2. Vypracování a zaslání pozvánky na řádnou VH společnosti TSH, a.s. ze dne 20.3.2017 – 

doručeno do kanc. primátora dne 21.4.2017, na internetu zveřejněno 20.4.2017-splněno 

 

3. Zaslání materiálů v el. podobě k bodům 3 až 10 pořadu jednání VH  dne 24.5.2017 

k vyjádření na odbor  právních služeb MMH  v termínu 3.5.2017-nesplněno 

Zaslán požadavek o vysvětlení na předsedu představenstva TSH a.s. 

 

4. Předání podkladů pro VH na odbor kanceláře primátora – dodáno 18.5.2017-splněno 

 

5. Doložen zápis z jednání valné hromady ze dne 24.5.2017, 

-  přijatá usnesení č. 
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3255/65RM/2017-  Technické služby Havířov, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

                             v působnosti valné hromady–Volba orgánů a schválení pořadu jednání VH 

3256/65RM/2017 – Technické služby Havířov, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

 -v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 

 

3257/65RM/2017 - Technické služby Havířov, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2016 a návrh 

na rozdělení zisku 

3258/65RM/2017  - Technické služby Havířov, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající  

a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 

3259/65RM/2017 - Technické služby Havířov, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva (vyjádření) dozorčí rady TSH, a.s. 

o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání návrhu 

na rozdělení zisku za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi 

ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou  

a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016  

a zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016 

3260/65RM/2017  - Technické služby Havířov, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření 

řádné účetní závěrky za rok 2016 a Zpráva nezávislého auditora určená 

akcionářům účetní jednotky  

3261/65RM/2017  - Technické služby Havířov, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky  

za rok 2016  

3262/65RM/2017  - Technické služby Havířov, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti 

za rok 2016, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

 

 

 

 

Závěr kontroly agendy VH TSH, a.s.:  

  

Kontrolou agendy VH TSH, a.s. za rok 2016 nebylo zjištěno žádné zásadní pochybení.  
Nesplnění usnesení dle bodu č. 3 kontrola agendy je odůvodněno ve vyjádření za představenstvo 

TSH, a.s.         

 

 

 

Vyjádření za představenstvo TSH 

Dobrý den, z pověření předsedy představenstva zasílám vysvětlení k nesplnění usnesení RMH jak 

uvedeno níže ve Vašem sdělení. 

Představenstvo společnosti TSH a.s. projednávalo materiály na květnovou VH dne 24.4.2017.Na 

tomto jednání poupravilo materiály, které musely být ovšem ověřeny auditorem. Vzhledem ke 

skutečnosti, že externí auditor má sídlo v Olomouci došlo k projednání změn  až začátkem května. 

Mimořádné představenstvo zasedlo vzhledem k  vytíženosti jednotlivých členů 17.5.2017. Takto 

schválené materiály projednala Dozorčí rada následující den tj. 18.5.2017. Vše bylo tentýž den 

telefonický konzultováno s OPS Mgr. Škopkovou a následně byly materiály v elektronické podobě 
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zaslány kanceláři primátorky, která zajišťuje jejich následné rozeslání .Ze strany TSH nebyly 

zaslány na OPS, jelikož jsme předpokládali, že je obdrží od kanceláře primátorky. Z výše 

uvedených důvodů nemohl být ani dodržen termín 3.5.2017. O změnách v materiálech předseda 

představenstva a další dva členové , všichni zároveň členové RMH, informovali ,ovšem následně 

nedošlo k posunutí termínu, předpokládáme , že nedopatřením.  

 

Ing .Ludvík Martinek, Ředitel společnosti                                                                              24.7.2017 

 

                                         

  

II. Kontrola agendy VH – HTS a.s. 

 

 

Kontrola provedena u těchto dokumentů 

 

1. Výpis z usnesení 59. schůze RMH, konané dne 15.2.2017 

            2916/59RM/2016 – Havířovská teplárenská společnost, a.s. – příprava valné hromady – 

            ve výpisu zjištěn nesoulad termínu předání podkladů v bodě 4 místo 18.5. uvedeno 14.5.-bez    

             vlivu na správný termín splnění  .  Žádost  o svolání  VH – odesláno 21.2.2017 

 

2. Vypracování a zaslání pozvánky na řádnou VH společnosti HTS, a.s. ze dne 19.4.2017 – 

doručeno do kanc. primátora dne 19.4.2017 

 

3. Zaslání materiálů v el. podobě k bodům 3 až 10 pořadu jednání VH  dne 24.5.2017 

k vyjádření na odbor  právních služeb MMH  v termínu 3.5.2017-splněno 

 

4. Předání podkladů pro VH na odbor kanceláře primátora – dodáno 15.5.2017-splněno 

 

5. Doložen zápis z jednání valné hromady ze dne 24.5.2017, 

-  přijatá usnesení č. 

  

3263/65RM/2017-  Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

                             v působnosti valné hromady–Volba orgánů a schválení pořadu jednání VH 

 

3264/65RM/2017 – Havířovská teplárenská společnost a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

 -v působnosti valné hromady - Zpráva představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016 

 

3265/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Řádná účetní závěrka za rok 2016 a návrh 

na rozdělení zisku 

3266/65RM/2017  - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva o vztazích mezi ovládající  

a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016 

3267/65RM/2017 - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva (vyjádření) dozorčí rady HTS, a.s. 

o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016, o přezkoumání návrhu 

na rozdělení zisku za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi 

ovládající a ovládanou osobou a vztazích mezi ovládanou osobou  

a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016  
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a zprávu o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2016 

3268/65RM/2017  - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Zpráva nezávislého auditora o ověření 

řádné účetní závěrky za rok 2016 a Zpráva nezávislého auditora určená 

akcionářům účetní jednotky  

3269/65RM/2017  - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky  

za rok 2016  

3270/65RM/2017  - Havířovská teplárenská společnost, a.s. - rozhodnutí jediného akcionáře  

v působnosti valné hromady - Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti 

za rok 2016, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém 

 

 

Závěr kontroly agendy VH HTS, a.s.:  

  

 

Kontrolou agendy VH HTS, a.s. za rok 2016 nebylo zjištěno žádné zásadní pochybení.  
Pouze zjištěna administrativní chyba při přepisu údajů do výpisu z usnesení RMH, která neměla 

vliv na splnění termínu usnesení. Projednáno na místě - bez opatření. 

 

  

 
 
V Havířově dne 16.8.2017  
Zapsala: Petra Maňhalová, DiS. 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření vedoucí odboru právních služeb Magistrátu města Havířova:   
  
 
 

Bez připomínek. 

 

 

…………………………… 

JUDr. Bohuslava Kochová 
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Podpisy členů KV ZMH: 
 
 
 
 
 
 
…………………………….…                                             ……………………………… 

Ing. Karel Žák                                      Ing. Jiří Šebesta  

člen Kontrolního výboru ZMH                                             člen Kontrolního výboru ZMH                                                      
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
CO:  1x originál založen KV ZMH 
 1x OPS 
 


