V orgánech VOS a.s. došlo ke změnám

Tisková zpráva
19. 7. 2016

V představenstvu a v dozorčí radě Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. došlo během
června ke změnám. Představenstvo má nového předsedu, kterým se stal zástupce největšího
akcionáře, města Jičína, JUDr. Jan Malý. Nahradil tak starostu města Lázně Bělohrad Ing.
Pavla Šubra. V dozorčí radě skončil za Jičín mandát Mgr. Miloši Starému, kterého nahradil
Miroslav Kodydek, a za Starou Paku Věře Hlostové, kterou nahradil Josef Dlabola.
Valná hromada společnosti, která se konala koncem června, volila mj. členy představenstva a
dozorčí rady. Dlouhodobému členovi a předsedovi představenstva Ing. Pavlu Šubrovi totiž končil
k 22. červnu 2016 mandát. Představenstvo tak akcionářům navrhlo za jeho člena zvolit opětovně
Ing. Šubra, což akcionáři svými hlasy podpořili. Začátkem července pak představenstvo společnosti
na svém zasedání volilo nového předsedu, kterým se stal JUDr. Jan Malý z Jičína. Ten byl za člena
představenstva zvolen již vloni v červnu a hned na začátku svého působení byl osloven, zda by se
jako zástupce největšího akcionáře neujal role předsedy. „Tenkrát jsem nabídku odmítl. Mé důvody
byly prosté – chtěl jsem se nejdříve v problematice dostatečně zorientovat. Nyní, po roce, jsem
nabídku přijal. Rád bych navázal na skvělou práci bývalého předsedy, pana starosty Bělohradu Ing.
Šubra. Společnosti se v posledních letech daří, pan ředitel Ing. Richard Smutný a jeho tým ji dokázal
ekonomicky pozvednout, za což jsem velmi rád. Společnost se chystá nadále investovat, a to jak do
úpravy vody, tak i do odvádění vod odpadních, a to na celém území Jičínska, pro všechny akcionáře.
Věřím také, že se nám podaří posílit místa, kde jsou zdroje pitné vody slabé a obyvatelům se jí
v období sucha mnohdy nedostává. Řešení již máme – přepojíme tyto zdroje na silnější vodovody.
Věřím, že práce představenstva a celé společnosti bude i nadále vést k rozvoji regionu i společnosti
samotné,“ říká ke svému zvolení starosta města Jičína JUDr. Jan Malý. Také bývalý předseda je
s vývojem hospodaření společnosti spokojen: „Před 4 roky, když jsem se stal předsedou
představenstva, jsem za hlavní úkoly považoval dořešit záležitosti kolem akce Cidlina a zlepšit
fungování managementu společnosti. Jsem rád, že toto se podařilo, že s příchodem nového ředitele
Ing. Smutného se výrazně zlepšila komunikace s akcionáři i koncovými zákazníky, že společnost
vytváří zdroje pro investování (největší akcí byla rekonstrukce úpravny vody v Březovicích) a přesto
její hospodaření končí v kladných číslech. Za úspěch považuji i skutečnost, že společnost 4 roky
nezvyšovala cenu vodného a stočného. Chtěl bych za to poděkovat jak vedení společnosti, tak všem
členům představenstva a dozorčí rady,“ říká starosta Lázní Bělohradu Ing. Pavel Šubr.
Změny nastaly také v dozorčí radě, kde skončil mandát k 22. červnu 2016 předsedovi Miloši Starému
(za Jičín) a Věře Hlostové (za Starou Paku). Akcionáři pak na návrh představenstva zvolili za nové členy
Miroslava Kodydka (Jičín) a Josefa Dlabolu (Stará Paka). Předsedu bude dozorčí rada volit na svém
prvním zasedání na podzim tohoto roku.
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. je na Jičínsku jedinou regionální organizací, která dodává
kvalitní pitnou vodu a odpadní vody navrací vyčištěné zpět do vodních toků. Společnost byla
založena jako akciová, a to obcemi v regionu Jičínska dne 1. 1. 1994. V současné době má 49 akcionářů.
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Současné složení představenstva společnosti:
předseda: JUDr. Jan Malý (Jičín)
místopředseda: Petr Soukup (Libáň)
členové: Ing. Pavel Šubr (Lázně Bělohrad), Ivan Doležal (Hořice), JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D. (Nová Paka),
Ing. Lubor Jenček (Sobotka)

Současné složení dozorčí rady společnosti:
předseda: zatím nezvolen
místopředseda: Ing. Hana Masáková (Kopidlno)
členové: Miroslav Kodydek (Jičín), Josef Dlabola (Stará Paka), Hana Štěrbová (Pecka),
Ing. Zdeněk Švorc (Staré Hrady)
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