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P O Z V Á N K A 

na valnou hromadu - řádnou 
 

Představenstvo akciové společnosti  

SMO, městská akciová společnost Orlová 

se sídlem Orlová-Lutyně, ul. Okružní čp. 988, IČ: 60793163, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle  

B, vložka 1015 

na základě stanov společnosti svolává 

valnou hromadu,  

která se bude konat dne 16.6.2021 v 8,00 hod. s místem konání:  

zasedací místnost starosty Města Orlová, kanc. č. 218, Osvobození 796 

v Orlové-Lutyni 

 

Program zasedání: 

1. Zahájení 

2. Schválení pořadu valné hromady  

3. Projednání Výroční zprávy vč. Roční účetní závěrky společnosti za 

účetní období roku 2020 a zprávy auditora o jejím ověření a Zprávy o 

vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2020 a Zprávy 

představenstva společnosti obsahující informace o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a budoucím 

vývoji společnosti 

4. Projednání Návrhu na úhradu ztráty za rok 2020 

5. Stanovisko dozorčí rady společnosti k výroční zprávě za rok 2020 k 

řádné účetní závěrce za rok 2020 vč. příloh v účetní závěrce (mj. 

zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2020, 

zprávy představenstva společnosti obsahující informace o 

podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 

a budoucím vývoji společnosti) 

                         

 



6. Schválení Výroční zprávy, Roční účetní závěrky společnosti za účetní 

období roku 2020 a zprávy auditora o jejím ověření a schválení právy 

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2020 a Zprávy 

představenstva společnosti  

7. Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2020  

8. Závěr 

 
Účast na valné hromadě: 
Zápis do listiny přítomných za akcionáře bude probíhat v den konání valné hromady od 7:50. 
 
Vyjádření představenstva: 
 
K bodu 2: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit program jednání.  
K bodu 3: představenstvo doporučuje valné hromadě vzít na vědomí předložené materiály 
k Výroční zprávě vč. Účetní závěrky za rok 2020, zprávy auditora o jejím ověření, Zprávy o 
vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2020, Zprávu představenstva společnosti 
obsahující informace o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a 
budoucím vývoji společnosti 
K bodu 4: představenstvo doporučuje valné hromadě vzít na vědomí návrh na uhrazení ztráty 
společnosti za rok 2020 
K bodu 5: představenstvo doporučuje valné hromadě vzít na vědomí stanovisko dozorčí rady 
k uvedeným záležitostem   
K bodu 6: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit výroční zprávu, roční účetní 
závěrku společnosti za rok 2020 a zprávu auditora o jejím ověření, Zprávu o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou za rok 2020 a Zprávu představenstva společnosti obsahující 
informace o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a budoucím 
vývoji společnosti 
K bodu 7: představenstvo doporučuje valné hromadě schválit návrh na úhradu ztráty společnosti 
za rok 2020 dle předloženého návrhu.   
 
Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především Roční účetní závěrka společnosti za rok 
2020, Výroční zpráva za rok 2020, Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 
2020, Výrok auditora a Stanovisko dozorčí rady, Návrh na uhrazení ztráty společnosti za rok 2020 
jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sekretariátu ředitele společnosti v sídle společnosti po 
dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá v době od 8.00 
hod. do 14.00 hod.   
Návrhy usnesení vč. přijetí nebo vyjádření k jednotlivým bodům valné hromady budou uvedeny 
v Zápise z tohoto jednání v den konání valné hromady.  
 
Korespondenční hlasování není dovoleno. 
 
Právo účasti a hlasování na valné hromadě má akcionář, který byl vlastníkem akcií k rozhodnému 
dni, kterým je den 16.6.2021, protože: 
- společnost má jediného akcionáře, který vlastní 100 % akcií   
 
 
 
 
 
 

Karel Volf Ing. Jan Muro ň 
           předseda p ředstavenstva                                       místop ředseda p ředstavenstva  


