
Ř á d n á    v a l n á    h r o m a d a 
 

P O Z V Á N K A 
 
Jednatelé společnosti, Ing. Jan Kokeš a Mgr. Miroslava Bosmanová, Vás tímto zvou na řádnou valnou 
hromadu společnosti H-PRO spol. s r.o., se sídlem Důlce 39, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 250 29 835, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13 179 
 
Valná hromada se koná dne 14. září 2022 na adrese Nerudova 1022, 412 01 Litoměřice od 13:00 
hod.  
 
Program valné hromady: 
 

1. Zahájení  
 

2. Volba orgánů Valné hromady 
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu VH a zapisovatele VH. 
Odůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány.  
 

3. Projednání a schválení účetní závěrky za hospodářský rok od 1.4.2021 do 31.3.2022,  
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 
1.4.2021 do 31.3.2022. 
Odůvodnění: Valná hromada je povinna rozhodnout o schválení roční účetní závěrky do 6 
měsíců od skončení účetního období. Jednatele doporučují valné hromadě schválit účetní 
závěrku za hospodářský rok od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 v předloženém znění, neboť tato 
účetní závěrka věrně a poctivě odráží obraz hospodaření společnosti v uvedeném 
hospodářském roce. 
 

4. Schválení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 
od 1.4.2021 do 31.3.2022. 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za 
hospodářský rok od 1.4.2021 do 31.3.2022, ve kterém je navrhováno, že zisk ve výši 44 
858,98 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. 
Odůvodnění: Návrh na rozdělení hospodářského výsledku vychází z potřeb společnosti tak, 
aby byl zaručen hospodářský rozvoj a stabilita společnosti.  

 
5. Závěr 

 
Doplňující informace: 

• Pozvánka bude uveřejněna na webových stránkách společnosti nejpozději k datu 12. srpna 
2022 

• Pozvánka bude zaslána výhradně na elektronické adresy společníků, které jsou uvedeny v 
Seznamu společníků. 

• Účetní závěrka za hospodářský rok od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 je přílohou této pozvánky. 
  

 
V Litoměřicích dne 5. 8. 2022 
 
 
 
 
……………………………………………………    ……………………………………………………  
Ing. Jan Kokeš       Mgr. Miroslava Bosmanová 
jednatel společnosti      jednatelka společnosti 
H-PRO spol. s r.o.      H-PRO spol. s r.o. 
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