Představenstvo akciové společnosti

HtJTNi PRoJEKT o§TRAvA !.§.
s€

sídlem 28.ňjna l I42/168, Matianské Hory,7O9 0O OstíaÝa,IČ: 451 93 622,

zapsané v obchodnim rejstřiku vedeném Krajským soudem v ostravě, v oddíle B, vložka 365.

(úáleien .společno§É),

tímto §volívá řádnou valnou hromrdu společnosti ,
s€ bude konat dne 15. óeíýna.2022 ý 10.00 hodin v sídle společmsi,2i.iíjaa1142/168,
Mariánské Hory, 709 0o OstřaÝa.
Lt€ná

I.
jednání
Pořad
valné hromrdy

1. Zahíjeni valné bromady,

:

ověŤení její usn išeni§chopnosti

2. volba

předsedy valné bromady, zapisovatele vahé lrromady, ovéŤovate]e ápisu a
osoby povďrené sčítárrímhlasů na valné bromadě

3.

Zpráva předslavensfua o podnikalel§ké činnosti spolďnosti 2a rok 202l a o stavu
jejího oajetku

4-

Zpíáýa dozl;.íÉiíeJy zarck2ú2í

5.

Schválení ádné účetníávěrky a návrhu na vlpoíádání hospo<lrářského výsledku za
íok2(D1

6.

Volba člena představenstva lng.Milana Dobiáše, r.č. 5307221079, bytem
okmjní 6,14123, Muglinov, 712 0o o§trava,

7.

Odstoupení lng. Jana Mojžíše,nar.6.1.1988, byten č.p207,739 38 So&šovice,
z firnkce člena dozorčírady

8.

volba člela dozorčíťady Jiřího Novlák4 nar. l3.5.1974, b},tem Kosmo.autů 2l85l24,
7o0 30 ostíava - Zábřeh

9.

Urč€ní auditora spolďnosti

l

0.

Zivěr - ostatni i.formace

lí.

NÁVRE USNESENi VALNÓ EROMADY K JEDNOTLNÝM DODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ
HROMADY A JEJlCH ZDŮVODNĚNi
1.

volba orgánů yalné híomadv - bod

Návrh urne§€ni

2. Dořadu

iednáDí

;

Valná brcmada voli předsedou a ověřovalelem ápizu valné hromady Ing. Bronislava
Tomáška" zapisovat€lem Ing. Vladimím KŤistka a osobou pověřenou sčítánímblasů lng.
Milana Dobiáše.

zdůvodnění:

ZvoleííoŤgánů valné bromady je organizačni opatřeni

stánovené zikonem.

2. zDráva Dřed§taveí§tva o Dodnikat€l§ké čiínogti9Dolečnorti zá roL 202l a o §tavu
iciíbo Esieaku - M 3. poř4du iednáni
Akcion4řům bude přednesena zpnáva pfudstavenswa o podnikaúelskéčinnosúza rok 202l a o
stavu jejího majetku.
o lé1o zpnávě piedšavenstva se nehlasuje.

3.

ZDňya dozorčíradY za rok 202l - bod

4. Doř8du

i€dnáni

Akcionářům bude v souladu § ustanovením § 449 odst.l z&ona o obchodních korporacích
přednesena zpráva dozoíčíIúy 7A tok 2O2l O této zpévě dozorčírady se nehlasuje.
4. schválení řádnó účefiríávěfkv
rok 202l - bod 5. oořadu iednĎni

r

DáYrhu úr }YDořódáni ho§Dodář§kébo r.Ý§ledku

z!

Nóvrh usncsení :
Valná hromada schvaluje řadnou účemiávěrku společnosti za Ťok 2021 a návrh na
vypoitídání hospodáiského výsledku za rok 2021.
zdůvodnění:
spolďnost je podle zákorta poviína §estavovat účetníávěrku a í,odle zíkona o obchodních
korpormich ji představ€n§tvo předklá<Li ke schvráleni valné hromadě.Představenstvo
problašuje, že předložeM účetĎíávěrka poskyfuje věmý a poctiť obraz aktiv a pasiv
spolďnosti k31-12-2D21, nrákladů a výnosů a vý§ledků jejího hospodafuní a peněžních toků
za období roku 202l, v souladu s č€sk]ými iič€mimi předpi§y- Účemí ávěIka byla auditorem
lrrmou DANEPO s.r.o., ověŤena bez výhrad.

_3

5.

voIbs čleĎ. Dř€d§t

vensív. - bod

6.

-

poř.du i€dnáDi

NávŤh u9nc§ení r
Va|ná komada zvolila s účinnostíke Mi 24-6.2022 lng_ Milana Dobiáše, na1.22.7.1953,
bltem Okmjní 644123, Muglinov, 712 00 Osřava" členem před§tavenstva společnosti.

zdůvodnění:
Ing. Milanu Dobiášovi, kteÝ je členem představen§tva spolďnosti, uplyne dnem 23.6-2022
pětirďé firnkčIúoMobí. Představeístvo narrhuje, óy ing. Milan Dobitíšbyl znovrr zvolon
členem představeí§tva s účillnostik 24.6-2022.

6. Odstouoeni z funkce člena dozorčíradv Ing Jana Moižiše.ner. ó.1.1988. bytem
č.D207. 739 38 soHovicc - bod 7. Doř8d! iednáni
Návřh u§neseni :
valná hTofuada spolďno§ti projednala a schvaluje odstoupení z funkce člena dozorčírady
z30.3-2022lng. Jam Mojžíše,nar. 6.1.1988, b}íem č.p. 207, 739 38 So&šovice, s účiíno§tí
ke dni 30.4.2022.

zdůvodnění :

Důvodem odstoupení lng. Jana Mojžíšez firokce člena dozorčírady je rozvrázriní pracovniho
poměru jmenovaDého s účinnostike dni 30.4.2022.

7.

Volba ělena dozorči radv - bod

8.

pořadu iednróni

Návrh usneseni :
Valná hromada zvolila s účinnostíke dni 15.6.2022 JiŤího Novák4 nar. 13.5.1974,
Kosmonautů 218524, 700 30 ostrava-Zábřeh , členem dozoří mdy společtrosti.

b},tem

zdůvodnéní:
Jiií Novák, nar.l3.5.1974, byem Kosmonautů 2l85l24, 'l00 30 Ostrava-Zábňeh, je zvolen
členem dozoťímdy z důvodu odstoupení lng. Jana Mojžíše,nar. 6.1.1988, b},tem č.p.207,
739 38 Soběšovice z uvedené fuokce ke

8. UřčoDI

ruditora sDolečnNti - bod

Nívrb usnesení :

<!ni

9.

30.4.2022.

Dořadu iednáni

Va|ni bronada roáodla o urč€ní auditoťa spolďnosti HUTNÍ PRoJEKT oSTRAVA a.s.
podle zikona č- 93/2009 Sb. o auditorecú tak, žr pro povinný audit účetnizávěrky
spolďíosti 2a íok 202l rťčujeauditorskou spolďrcsr DÁNEPo s.r,o., se sídlem v opavě,
Masarykova třída 334,20, PsC 746 0l, čislo osvědčeni 320 jako ověřovatele úč€tní ávěrky
pro rck2o22,

-4Zdítyodné'Í: íozhódfutí o urč€ní audito.a aáež do působnosti valné blomady a
pM§tavenstvo navrhuje pro lok 2022 jako auditora spolďnoš DANEPo s.r.o.o-, se sídlem
v opavě, Masarykova aída 334120, PsČ 746 0l, čísloosvědčeni 320.

m.

ort

Závér

tni iníořmrc€

Zpráva představeí§tva o podnikatelské činnosti společnosti za rck 202l a o §tavu jejlho
majak4 Zpáva dozorči rady za rok 2o21, jakož i řádťá ,iĚetni ávěrka s náwhem na
\Tpořád.íní hospod.ářského \.ýsledku zá rok 202l j§ou pro akcionáře k nahlédnutí ve lhůtě 30
dnů pied konánim valné komady v sftlle spolďnosti v pracovních <lnech od 9.00 do 15.00
hodin.
Akcionář - §zickí osoba se prokazuje průkazem totožno§li. Zásnrpce akcionáře je povinen
předloát k průkazu totožaosti téžp|rrou moc oí,afieDou ri,ředně ovďerrými podpisy.

v ostravě drc

11.5.2022

Iíg. Bronislav Torřráš€k
pfu d§€da

před§tav€n§tva

Ing.

Z_

vladimír Kři§tek

mí§topřed§eda

před§tavenstva

,/',t

i

{.// //

Ing. Milan Dobiáš
člen pfudstav€n§tva

