V představenstvu a dozorčí radě VOS a. s.
nastaly změny

Tisková zpráva
11. 6. 2014

Na 21. řádné valné hromadě společnosti zvolili akcionáři nové složení představenstva a dozorčí rady.
V rámci změny stanov společnosti došlo k rozšíření počtu členů představenstva o jednoho člena na šest
členů a počet členů dozorčí rady se snížil ze šesti členů na pět. Společnost také snížila svůj základní
kapitál.
Valná hromada se konala 10. června 2015 v Masarykově divadle v Jičíně a zúčastnilo se jí 20 zástupců měst a
obcí, tedy akcionářů VOS a.s. Na programu bylo celkem devět bodů, mezi nimiž byla např. změna stanov
společnosti, které se přizpůsobily Zákonu o obchodních korporacích, a dále se jednalo o snížení základního
kapitálu společnosti. Zároveň také proběhla volba nových členů představenstva a dozorčí rady, jejichž počet
navrhlo stávající představenstvo společnosti upravit, a to rozšířením počtu členů představenstva ze
stávajících pěti členů na šest a snížením počtu členů dozorčí rady ze šesti členů na pět.
U některých členů představenstva skončilo v polovině června funkční období, proto bylo třeba zvolit nové
členy. Funkce skončila panu Petru Soukupovi (místostarosta města Libáň) a Ivanu Doležalovi (místostarosta
města Hořice). Dále z funkcí k datu konání Valné hromady odstoupili Mgr. Luděk Havel (zastupitel města
Jičína) a Ing. Josef Hendrych (bývalý zastupitel města Nová Paka). Představenstvo společnosti tedy navrhlo,
aby se členy představenstva společnosti stali opětovně Petr Soukup, který by pokračoval také jako
místopředseda představenstva a Ivan Doležal a nově pan JUDr. Jan Malý (starosta města Jičína), JUDr. Ing.
Rudolf Cogan, Ph. D (zastupitel města Nová Paka) a Ing. Lubor Jenček (starosta města Sobotka). Tyto návrhy
byly Valnou hromadou přijaty. Funkční období Ing. Pavla Šubra (starosta Lázní Bělohrad) a jeho funkce jako
předsedy představenstva nadále pokračuje.
Změny nastaly také v dozorčí radě společnosti. Dle původních stanov společnosti měla dozorčí rada celkem
šest členů, z toho čtyři volené valnou hromadou a dva volené zaměstnanci společnosti. Vzhledem k tomu, že
Zákon o obchodních korporacích, který společnost převzala do svých stanov, již nadále nepočítá s povinnou
volbou třetiny členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti, byli nově všichni členové dozorčí rady zvoleni
pouze valnou hromadou společnosti a rada tak bude mít pouze 5 členů. Tento počet je pro fungování
společnosti zcela postačující. Z funkcí členů dozorčí rady ke dni Valné hromady odstoupili paní Hana
Matějková (zvolena za zaměstnance VOS a.s.) a pan Ing. Petr Hejn (bývalý zastupitel města Sobotka). Valná
hromada projednala a zvolila za členy dozorčí rady paní Ing. Hanu Masákovou (starostka Kopidlna) a Ing.
Zdeňka Švorce (starosta Staré Hrady). Funkční období Mgr. Miloše Starého (zastupitel města Jičína) a jeho
funkce jako předsedy dozorčí rady nadále pokračuje, stejně tak jako funkční období paní Věry Hlostové
(místostarostka obce Stará Paka) a Hany Štěrbové (starostka obce Pecka). Dozorčí rada si zvolí na dalším
jednání svého místopředsedu.
Dalším z důležitých bodů jednání valné hromady bylo také snížení základního kapitálu společnosti. „Důvodem je fakt,
že jsme v srpnu 2014 koupili 1142 ks vlastních kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1000 Kč za akcii od našeho
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akcionáře, obce Běchary. Tímto tedy obec již není akcionářem naší společnosti. Zároveň jsme obci prodali
infrastrukturní majetek nacházející se na jejím katastrálním území. Valná hromada tak podle zákona rozhodla
o snížení základního kapitálu společnosti a o následném zničení předmětných akcií,“ přibližuje bod jednání
ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. Společnost tak snížila svůj základní kapitál o částku 1 142 000 Kč,
tedy ze stávající výše 515 428 000 Kč na 514 286 000 Kč.
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