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Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo návrh na zástupce města do dozorčí rady obchodní společnosti 
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, v níž má 
statutární město Děčín majetkovou účast, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
 
n a v r h u j e  
 
primátorku města Mgr. Marii Blažkovou jako zástupce města do dozorčí rady obchodní společnosti 
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, v níž má 
statutární město Děčín majetkovou účast, a to k termínu konání nejbližší valné hromady. 
 

 
 
Stanovisko RM : 
 
Rada města doporučuje navrhnout jako zástupce města do dozorčí rady obchodní společnosti 
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, v níž má 
statutární město Děčín majetkovou účast, primátorku města Mgr. Marii Blažkovou, a to k termínu 
konání nejbližší valné hromady. 
 
 

Cena  

Návrh postupu RM doporučuje 

 
 

 
 
Důvodová zpráva: 
 
V pravomoci zastupitelstva obce je dle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, 
v nichž má obec majetkovou účast.  
 
V kontextu s výše uvedenou pravomocí zastupitelstva obce se navrhuje na základě doporučení rady 
města navrhnout jako zástupce města do dozorčí rady obchodní společnosti Severočeská vodárenská 
společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, v níž má statutární město Děčín 
majetkovou účast (vlastnictví 4,8 % akcií), primátorku města Mgr. Marii Blažkovou, a to k termínu 
konání nejbližší valné hromady.  
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Zpracoval: 
 

Ing. Josef Štejnar 
oddělení kontrolní a právní 

 TAJ  

Předkladatel: 
 

Ing. Jaromír Zajíček, MPA 
tajemník Magistrátu města Děčín 

 TAJ 
 

Počet příloh: -   

 


