Město Příbram

Pro _“ednání ZM

Název bodu jednání:
Pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. a na valnou hromadu
společnosti THERMO Příbram a.s.

Předkládá:

Rada města Příbram

Zpracovala:

Bc. Žaneta Vaverková, vedoucí Odboru správy majetku

Projednáno:
v Radě města Příbram dne 9.4.2018, č. usn. 34712018
Text usneseni RM: Rada města

!.

doporučuje ZM
1) delegovat na základě ustanovení 9 84 odst. 2 písm. f zákona č. 12812000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,_ jako zástupce

2)

města Příbram na jednání valné hromady společnosti Příbramská teplárenská a.s., IČO
46356550, která byla svolána na den 28.5.2018, a pro případ, že by se tohoto jednání
nemohl zúčastnit, jako náhradníka lng. Václava Dvořáka,
delegovat na základě ustanovení 5 84 odst. 2 písm. f zákona č. 1282000 Sb., o obcích

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,—jako zástupce
města Příbram na jednání valné hromady společnosti THERMO Příbram a.s., IČO
25795104, která byla svolána na den 28.5.2018, a pro případ, že by se tohoto jednání

3)

nemohl zúčastnit, jako náhradníka lng. Václava Dvořáka,
konstatovat, že jšž v bodě ll svěho usnesení č. 776ť2017íZM ze dne 11.9.2017 vyslovilo
souhlas se zrušením spotečnosti THERMO Příbram a.s., IČO 25795104, s likvidací, které

bude projednáváno v bodě č. ? programu svolané valné hromady této společnosti.
||. o k | a d a
OW zařadit tento materiál do programu zasedání ZM dne 23.4.2018.
Napsal:

Ing. Jaromír Volný

Návrhy na usnesení:
ZM
!. deleguje
na základě ustanovení 5 84 odst. 2

ísm. f zákona č. 128f2000 Sb. o obcích obecní zřízení

ve

_ “ako zástupce města Příbram na jednání valné hromady společnosti
Příbramská teplárenská a.s., ICLD 48356550, která byla svolána na den 28.5.2018, a pro případ, že by

se tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka pana lng. Václava Dvořáka, člena Rady města
Příbram,

||. deleguje
na základě ustanovení g 84 odst. 2

ísm. f zákona č. 1282000 Sb. o obcích obecní zřízení

ve

z a h . v ana—
Mjako zástupce města Příbram na jednání valné hromady společnosti
THERMO Příbram a.s., ! O 25795104, která byla svoža'na na den 28.5.2018, a pro případ, že by se

tohoto jednání nemohl zúčastnit, jako náhradníka pana lng. Václava Dvořáka, člena Rady města
Příbram,
Ill. konstatuje,
že již v bodě " svého usnesení č. ?"?8í201TíZM ze dne 11.9.2017 vyslovilo souhlas se zrušením
společnosti THERMO Příbram a.s., ICO 25795104, s likvidací, které bude projednáváno v bodě č. ?
programu svolané valné hromady této společnosti,

Důvodová zpráva:
Představenstva společností Příbramská teplárenská a.s. a THERMO Příbram a.s. svolala na pondělí
28.5.2018 valné hromady těchto společností, a to společnosti Příbramská teplárenská a.s. od 14.00
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hodin a společnosti THERMO Příbram a.s. od 14.15 hodin, v obou případech do prostor pražského

praCOviště společnosti Seven EC, a.s., na adrese V celnici 103174, Praha 1 (2. patro).
Kopie zaslané pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. (4 strany textu,

ztoho 2 strany textu vlastní pozvánky a 2 strany textu její přílohy) a pozvánky na valnou hromadu
společnosti THERMO Příbram a.s. (22 stran textu, ztoho 1 strana textu vlastní pozvánky a 21 stran
textu jejích příloh) jsou přiloženy.
Zastupitelstvo města musí vtomto případě podle 9 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích delegovat
zástupce města na valnou hromadu obchodních společností , v nichž má město majetkovou účast.

v loňském roce rada města doporučiia zastupitelstvu města delegovat a zastupitelstvo města
delegovalo na jednání obou těchto valných hromad (svolaných stejné jako nyní na jeden den) starostu
města pana Ing. Jindřicha Vařeku, a pro případ, že by se těchto jednání nemohl zúčastnit, jako
náhradníka člena rady města pana lng. Václava Dvořáka, přičemž nakonec se jednání těchto valných
hromad zúčastnil pan Ing. Václav Dvořák. V letošním roce však dochází k tomu, že den 28.5.2018, na

nějž jsou valné hromady svolány, je pondělí, kdy se koná plánované jednání rady města, a případně
delegovaní členové rady města by tedy museli počítat s tím, že se jednání rady města nebudou moci
zůčastnit. Pro
'
' zastupitelstvu města delegovat na jednání valných hromad
primárně panawnerý má z hlediska svých minulých funkcí vedoucího právního
odboru a odboru spr vy majet u
stského úřadu Příbram s touto problematikou potřebné zkušenosti

a proti tomuto delegování nemá námitky, přičemž zastupitelstvo města může na tyto valné hromady
delegovat jakékoliv osoby, nejen členy rady města nebo zastupitelstva města.
Kobsahu pozvánky na valnou hromadu společnosti Příbramská teplárenská a.s. a její přílohy je
vhodné vysvětlit, že i když je tato společnost v konkursu a podléhá rozhodování Spravce konkursní

podstaty, je zforrnáíních důvodů nutně volit členy jejího představenstva a dozorčí rady, pokud
dosavadním členům těchto orgánů končí jejich funkční období, na něž byli zvoleni. Vzhledem k tomu,
že dvěma členům představenstva společnosti uplyne funkční období dne 24.6.2018 a jednomu členu
dozorčí rady společnosti uplyne funkční období dne 1.8.2018, přičemž valná hromada společnosti se

koná dne 28.5.2018, přistoupito představenstvo Společnosti (die telefonické informace na radu
právníků) k navrhovanému řešení, tj. kodvolání těchto osob ke dni konání valné hromady dne

28.5.2018, a k opětovnému zvolení stejných osob s účinností od následujícího dne, tj. od 29.5.2018.
Vzhledem kpravomoci zastupitelstva města ve smyslu % 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích

rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, v nichž má obec majetkovou účast. je žádoucí
připomenout (a děje se tak i v bodě III návrhu usnesení), že zastupitelstvo města již v bodě ll svého
usnesení č. 77672017IZM ze dne 11.9.2017 (jež je přiloženo) vyslovilo souhlas se zrušením
společnosti THERMO Příbram s.r.o., které bude projednáváno v bodě č. 7 programu svolané valné
hromady této společnosti. K vyslovení souhlasu byl zastupitelstvu města předložen příslušný materiál

v předstihu již dne 11.9.2017 proto, že podle stanov společnosti má město jako akcionář vlastnící 20%
akcií společnosti v této společnosti sice menšinový, avšak blokační hlasovací podíl, takže v případě,
že by zastupitelstvo města se zrušením společnosti souhlas dopředu nevyslovilo, bylo by bývalo
zbytečně zařazovat tento bod do programu valné hromady společnosti, neboť druhý akcionář
společnosti (Severní energetická a.s., IČO 28877986), který zrušení společnosti vrámci diskuse
související s konáním valné hromady společnosti THERMO Příbram a.s., jež se uskutečnila dne
22.8.2017, navrhl, by je sám proti vůli města nemohl na valné hromadě prosadit, i když vlastní 80%
akcií společnosti.

Kbodu č. 8 programu svolané valné hromady společnosti THERMO Příbram a.s., tj. jmenování
likvidátora, je vhodné uvést, že ke jmenování navržená paní _je zaměstnankyní
druhým akcionářem společnosti THERMO Příbram a.s. nepřímo ovládané společnosti Coal Services
a.s., IČO 28727932, a vzhledem k tomu, že v návrhu usnesení o jmenování Iikvidátora pro ní není za

tuto činnost navržena Žádná odměna, bude její činnost jako likvidátorky ve vztahu k likvidované
společnosti THERMO Příbram a.s. bezplatná (což u ní bylo ověřeno ještě i telefonicky) a likvidační
zůstatek tedy nebude odměnou likvidátora zatěžován.

Po schválení návrhu usnesení k bodu č. 7 programu svolané valné hromady společnosti THERMO
Příbram a.s., tj. rozhodnutí o zrušení společnosti siikvidací, vstoupí dnem 1.6.2018 společnost
THERMO Příbram a.s. do likvidace stím, že ke konci tohoto procesu bude svolána další valná

hromada spoiečnosti, na níž bude předložena likvidační zpráva s návrhem na rozdělení likvidačního
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zůstatku. K tomu, jaký likvidační zůstatek lze očekávat a kolik z něho připadne městu jako akcionáři
vlastníciho 20% akcií společnosti, je možné uvést následující skutečnosti. Ze základního kapitálu
společnosti vloženého při jejím založení ve výši 1000000 Kč vložilo město Příbram 200.000 Kč,
zbylých 800.000 Kč pak druhý akcionář. Vzhledem k tomu, že společnost po celou dobu své existence

nevyvíjela žádnou praktickou činnost, byl pohyb peněžních prostředků na bankovních účtech
minimální a spočíval například na jedné straně v jejich zhodnocování úroky, na druhé straně se z nich

platily bankovní poplatky a notářské poplatky v případech, kdy bylo zaplacení notářských poplatků
zapotřebí (například za notářské zápisy). Jak vyplývá z přiložené účetní závěrky za rok končící

31.12.2017 i zjejí přílohy vjeji části týkající se vlastního kapitálu, je zůstatek k 31.12.2017 ve výši
1045000 Kč. Ztoho lze usoudit, že i přes některé očekávané poplatky či platby související
s administrací likvidace společnosti by mělo město z Iikvidačního zůstatku při jeho rozdělení podle

akciových podílů dostat zhruba oněch 200.000 Kč, které jako základní kapitál do společnosti vložilo.

Přílohy:
- pozvánky na předmětné valné hromady s jejich přílohami (celkem 26 stran textu)
- usneseni zastupitetstva města č. 776í201772M ze dne 11.9.2017
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