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RM 04 – 14.11.2022 

 

Naše čj.: MUSP 127064/2022 

Naše sp. zn.: 127062/2022 TAJ/PECH *MUSPX02IIP5C* 

 

U S N E S E N Í  

z 4. schůze Rady města Šumperka ze dne 14.11.2022 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

 

64/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – odvolání člena správní rady 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, odvolává 

s účinností ke dni 14.11.2022 člena správní rady doc. JUDr. Michaela Kohajdu, Ph.D., bytem 

Šumperk. 

 

 

Termín:  14.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

65/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – odvolání člena správní rady 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, odvolává 

s účinností ke dni 14.11.2022 člena správní rady Ing. Luboše Cekra, bytem Šumperk. 

 

 

Termín:  14.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

66/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – odvolání člena správní rady 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, odvolává 

s účinností ke dni 14.11.2022 člena správní rady Ing. Vladislava Mesiarkina, bytem Šumperk. 

 

 

Termín:  14.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

67/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – volba nového člena správní rady 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, volí 

s účinností od 15.11.2022 nového člena správní rady Mgr. Petra Hasalu, bytem Šumperk. 
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Termín:  15.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

68/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – volba nového člena správní rady 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, volí 

s účinností od 15.11.2022 nového člena správní rady Ing. Zdeňka Utěšeného, MBA, bytem 

Šumperk. 

 

 

Termín:  15.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

69/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – volba nového člena správní rady 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, volí 

s účinností od 15.11.2022 nového člena správní rady Ing. Ondřeje Poláka, bytem Šumperk. 

 

 

Termín:  15.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

70/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – uzavření smlouvy o výkonu funkce člena 

správní rady 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

uzavření smlouvy o výkonu funkce člena správní rady, sjednávané mezi společností Podniky 

města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, a Mgr. Petrem 

Hasalou, bytem Šumperk, členem správní rady, a to podle vzoru smlouvy o výkonu funkce 

schválené RM v působnosti valné hromady usnesením RM č. 3841/17 ze dne 30.11.2017. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

71/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – uzavření smlouvy o výkonu funkce člena 

správní rady 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

uzavření smlouvy o výkonu funkce člena správní rady, sjednávané mezi společností Podniky 

města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, a Ing. Zdeňkem 

Utěšeným, MBA, bytem Šumperk, členem správní rady, a to podle vzoru smlouvy o výkonu 

funkce schválené RM v působnosti valné hromady usnesením RM č. 3841/17 ze dne 

30.11.2017. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 
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72/22 Rozhodnutí jediného akcionáře PMŠ – uzavření smlouvy o výkonu funkce člena 

správní rady 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, schvaluje 

uzavření smlouvy o výkonu funkce člena správní rady, sjednávané mezi společností Podniky 

města Šumperka, a.s., se sídlem Slovanská 21, Šumperk, IČO 65138163, a Ing. Ondřejem 

Polákem, bytem Šumperk, členem správní rady, a to podle vzoru smlouvy o výkonu funkce 

schválené RM v působnosti valné hromady usnesením RM č. 3841/17 ze dne 30.11.2017. 

 

 

Termín:  30.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

73/22 Udělení pokynu statutárnímu orgánu společnosti PMŠ 

Rada města ve věci města Šumperka, jako jediného akcionáře společnosti Podniky města 

Šumperka a.s., v působnosti valné hromady, uděluje pokyn 

předsedovi správní rady, aby přijal do pracovního poměru k PMŠ pana Ing. Jana Kubíčka, 

bytem Bludov, s výkonem práce "kontroling a interní audit" s účinností od 15.11.2022. 

 

 

Termín:  15.11.2022 

        Zodpovídá: Ing. Pospíšil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Adámek     Mgr. Bc. Eva Kostecká 

                                    starosta                                 1. místostarostka 
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