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Název materiálu:

Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice 
a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače 
s napojením Dluhonic a Kozlovic"

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 
kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov - výstavba levobřežního a 
pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic" uzavřené dne 23.9.2013 
mezi statutárním městem Přerovem a obchodní společností Vodovody a kanalizace 
Přerov, a.s., IČ 47674521, se sídlem Přerov, Šířava 483/21, ve znění, které je přílohou 
důvodové zprávy. Dodatkem se mění výše a způsob financování projektu v 
návaznosti na upřesnění celkových nákladů stavby.

2. pověřuje primátora statutárního města Přerova ke všem úkonům souvisejícím s 
upsáním nových akcií obchodní společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ 
47674521, se sídlem Přerov, Šířava 483/21, upisovaných s využitím přednostního 
práva ke zvýšení základního kapitálu nejvýše o 1/3 jeho dosavadní výše s tím, že 
statutární město Přerov upíše nejvýše 10 000 kusů nových kmenových akcií na 
jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč a uhradí emisní 
kurz takto upsaných akcií nejpozději ve lhůtě do 29.12.2014.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova



Rada města Přerova schválila bod 1 návrhu usnesení na 97. schůzi konané dne 25.8.2014;  
bod 2 návrhu usnesení byl schválen na 99. schůzi konané dne 10.9.2014. 

Důvodová zpráva:

Dne 23.9.2013 byla mezi akciovou společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 
47674521, se sídlem Přerov, Šířava 483/21 (dále jen "Vodovody a kanalizace Přerov, a. s." 
nebo "společnost"), a statutárním městem Přerovem uzavřena Dohoda o spolupráci při 
přípravě a realizaci stavby kanalizace Dluhonice a Kozlovice v rámci projektu "Přerov -
výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic" (dále jen 
"Dohoda"). Cílem tohoto projektu je zlepšení odtoku odpadních vod z kanalizace na území 
statutárního města, snížení množství odlehčovaných odpadních vod za dešťů a jejich odvedení 
k vyčištění do ČOV a ochrana kanalizace před vodou z řeky Bečvy za vysokých vodních 
stavů, dále výstavba čerpací stanice v Dluhonicích a výstavba kanalizace v Kozlovicích. 
Za účelem realizace tohoto projektu podala společnost v rámci 39. výzvy žádost o poskytnutí 
dotace z prostředků Operačního programu životního prostředí Ministerstva životního prostředí 
ČR. Celkové náklady stavby byly společností propočteny na částku 437 mil. Kč bz DPH, z 
čehož náklad na kanalizační sběrače činí 372 mil. Kč bez DPH, náklady na napojení Dluhonic 
5,8 mil. Kč bez DPH a náklady na vybudování kanalizace Kozlovice činily k datu uzavření 
Dohody 59,4 mil Kč bez DPH. V těchto částkách byly zahrnuty náklady na stavební práce a 
ostatní náklady bez rezervy. Financování výstavby kanalizačních sběračů je zajištěno 
společností z dotačních prostředků, jejích vlastních zdrojů a z bankovního úvěru. Výstavba 
napojení Dluhonic a kanalizace Kozlovice měla být financována z dotačních prostředků v 
předpokládaném rozsahu 70 %, tj. 45 596 tis. Kč a z finančních zdrojů poskytnutých 
statutárním městem Přerovem v předpokládaném rozsahu 30 %, tj. 19 541 tis. Kč. 

Dle uzavřené Dohody se statutární město Přerov na financování projektu mělo podílet formou 
účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., a to 
poskytnutím finančních zdrojů v celkové výši maximálně 20 mil Kč. Poskytnutí těchto 
finančních prostředků se předpokládalo v příštích dvou letech, kdy podle Dohody mělo 
statutární město upsat novými peněžitými vklady 20 000 kusů kmenových akcií na jméno v 
listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč, přičemž navýšení základního 
kapitálu společnosti mělo proběhnout ve dvou etapách - v roce 2014 zvýšení o 10 000 kusů 
nových kmenových akcií a v roce 2015 o dalších 10 000 kusů akcií. Statutární město Přerov 
se tedy touto Dohodou zavázalo k uzavření smluv o upsání akcií poté, co bude příslušným 
orgánem společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., rozhodnuto o zvýšení základního 
kapitálu společnosti. Dohodou bylo dále ujednáno, že v případě, že projekt bude společností 
realizován pouze částečně nebo skutečné náklady na jeho realizaci budou nižší než náklady 
předpokládané, bude rozsah zvýšení základního kapitálu a počet statutárním městem 
upisovaných akcií v rámci druhé etapy navýšení základního kapitálu odpovídajícím způsobem 
snížen.

Na základě učiněného výběru zhotovitele stavby a při započtení všech nákladů souvisejících s 
přípravou a realizací stavby činí dle aktuálního sdělení zástupce společnosti Vodovody a 
kanalizace Přerov, a. s., celkové náklady stavby 370 653 tis. Kč bez započtení rezervy a bez 
DPH. Celkové předpokládané náklady na části díla, na kterých se bude statutární město 
Přerova finančně podílet, činí

- Napojení Dluhonic (UČ5) 4 651 196 Kč



- Kanalizace Kozlovice (UČ6) 38 776 518 Kč
Celkem 43 427 714 Kč

Podle čl. 5.2. Dohody platí, že pro případ, že před úpisem akcií městem Přerov dle čl. 4. této 
Dohody dojde ke snížení celkových finančních nákladů projektu, případně finančních nákladů 
podprojektu, to je realizace napojení Dluhonic či kanalizace Kozlovice, prohlašují účastníci 
této dohody, že změní výši a případně termíny realizace spoluúčasti města Přerova na 
financování projektu uvedené v čl. 4. této Dohody uzavřením dodatku k ní. Z tohoto důvodu 
se tedy obě strany dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně podmínek 
spolupráce obou stran a podmínek financování projektu ze strany statutárního města Přerova. 
Dodatkem se upravuje celková výše finančních zdrojů poskytovaných statutárním městem 
Přerovem, a to z původních max. 20 000 000 Kč dochází ke snížení celkové částky na 10 000 
000 Kč. Spoluúčast statutárního města Přerova na financování projektu tak nebude 
realizována ve dvou etapách, jak bylo původně dohodnuto, nýbrž bude realizována formou 
jediného zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií peněžitými vklady 10 
000 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné 
akcie 1 000 Kč. 

Na základě jednání obou zúčastněných stran a doporučení právního zástupce společnosti a 
notáře bylo dohodnuto, že úpis akcií nebude realizován na základě smlouvy, nýbrž v souladu 
s ust. § 481 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích) upsáním akcií do listiny upisovatelů, a to ve dvou kolech a s 
možností využití přednostního práva všech akcionářů. Z toho důvodu je nutné schválit 
pověření primátora města ke všem úkonům souvisejícím s upsáním nových akcií společností 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. Dle předneseného harmonogramu by mělo dne 30.9.2014 
představenstvo společnosti rozhodnout o zvýšení základního kapitálu o 10 000 ks nových 
kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč jejich upsáním s 
možností využití přednostního práva akcionářů společnosti. Po tomto rozhodnutí bude 
následovat zveřejnění v obchodním věstníku, a posléze bude stanovena lhůta k úpisu akcií. Do 
konce měsíce října 2014 by měly být vyhodnoceny výsledky upisování a do poloviny 
listopadu 2014 stanovena lhůta ke splacení emisního kurzu upsaných akcií. Po splacení 
emisního kurzu bude městu zaslána výzva k převzetí akcií.

Návrh bodu 2 usnesení obsahuje mezní termín pro splacení emisního kurzu ze strany města, 
neboť s ohledem na rozpočet města je nutné zajistit, aby finanční prostředky vyčleněné na 
tuto akci pro rok 2014 byly uvolněny nejpozději do stanoveného data. 

Přílohou důvodové zprávy je návrh dodatku č. 1.


