
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 podle ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, dne 23.9.2013 (dále jen „Dohoda“)   mezi

1. obchodní společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
    se sídlem: Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521,

zapsanou v OR vedeném KS v Ostravě oddíl B, vložka 675, jednající předsedou představenstva  
MUDr. Michalem Chromcem (dále jen „VaK Přerov, a.s.“)
na straně jedné

a

2.  Statutárním městem Přerov
     se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, PSČ 750 11, IČ: 00301825,
    jednající Ing. Jiřím Lajtochem, primátorem statutárního města (dále jen „město Přerov“)
     na straně druhé 

Čl. 1

1. Strany Dohody se dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem změny podmínek 
spolupráce VaK Přerov, a.s. a města Přerova při přípravě, financování a realizaci projektu 
a jeho uvedení do provozu dle výše uvedené Dohody, a to v návaznosti na upřesnění 
částky celkových nákladů stavby, která k okamžiku uzavření tohoto dodatku činí 370 653 
tis. Kč bez započtení rezervy a bez DPH.

2. Ke dni uzavření tohoto dodatku tak celkové předpokládané náklady na části díla, na 
kterých se město Přerov bude finančně podílet, činí:
- Napojení Dluhonic (UČ5)   4 651 196 Kč
- Kanalizace Kozlovice (UČ6) 38 776 518 Kč

Celkem 43 427 714 Kč   

Čl. 2

Ujednání shora uvedené Dohody se upravují takto:

1. Čl. 2.4. Dohody nově zní: „Financování výstavby kanalizačních sběračů (UČ 1 – UČ 4)  
zabezpečí VaK Přerov, a.s.  z dotačních prostředků, bankovním úvěrem a z vlastních 
zdrojů. Výstavba napojení Dluhonic (UČ5) a kanalizace Kozlovice (UČ6) bude 
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financována z dotačních prostředků a finančních zdrojů poskytnutých městem Přerovem 
ve výši 10 000 000 Kč a ze zdrojů VaK Přerov, a.s.“

2. Čl. 3.2. písm. a) Dohody nově zní: „Poskytnout VaKu Přerov, a.s. finanční zdroje na 
výstavbu kanalizace Kozlovice  a napojení Dluhonic ve výši 10 000 000 Kč způsobem a v 
termínech popsaných v čl. 4 této dohody.“

3. Čl. 4.1. Dohody nově zní: „Spoluúčast města Přerova na financování projektu bude 
realizována formou účasti města Přerova na zvýšení základního kapitálu VaKu Přerov, 
a.s. s tím, že město Přerov upíše v rámci zvýšení základního kapitálu novými peněžitými 
vklady 10.000 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité 
hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč.  Emisní kurz upsaných akcií bude splatný na bankovní 
účet VaKu Přerov u Komerční banky a.s., číslo účtu 2307831/0100, variabilní symbol 
199600 ve lhůtě stanovené v usnesení příslušného orgánu VaKu Přerov, a.s. o zvýšení 
základního kapitálu, respektive ve smlouvě o upsání akcií.  

4. V čl. 4.2. Dohody se ruší písm. a) a b) s tím, že čl. 4.2. Dohody nově zní: „Spoluúčast 
města Přerova na financování projektu způsobem popsaným v odstavci 4.1. tohoto článku 
bude realizována zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady,  
o kterém rozhodne příslušný orgán VaKu Přerov, a.s. nejpozději do 30.10.2014.  Základní 
kapitál bude zvýšen o 10.000 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné 
akcie 1.000,- Kč jejich upsáním s možností využití přednostního práva akcionářů VaKu 
Přerov, a.s. nebo v případě rozhodnutí příslušného orgánu VaKu Přerov, a.s. o vyloučení 
přednostního práva akcionářů na úpis těchto akcií, jejich upsáním předem určeným 
zájemcem, to je městem Přerov. Pro případ, že příslušný orgán VaKu Přerov, a.s. 
rozhodne o tomto zvýšení základního kapitálu, zavazuje se město Přerov upsat ve lhůtě v 
rozhodnutí stanovené nové akcie s maximálním využitím svého přednostního práva na 
jejich úpis, respektive uzavřít s VaKem Přerov, a.s. smlouvu o upsání 10.000 kusů nových 
akcií. 

5. Čl. 4.4. Dohody nově zní: „Město Přerov je oprávněno kontrolovat použití poskytnutých 
finančních prostředků k účelu stanovenému touto dohodou a požadovat předložení 
vyúčtování skutečných nákladů na stavbu kanalizace Dluhonice a Kozlovice. VaK Přerov, 
a.s. se zavazuje městu Přerovu na jeho písemnou žádost tuto kontrolu umožnit.

Čl. 3

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 k Dohodě projednalo a schválilo Zastupitelstvo města 
Přerova na svém zasedání dne 15. září 2014 a přijalo usnesení č. ……. Město Přerov 
prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu 
jeho předchozím schválením Zastupitelstvem města Přerova.

2. Práva a povinnosti z tohoto dodatku vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném k 31.12.2013. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami Dohody.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jenom 

vyhotovení obdrží každá strana Dohody.  
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5. Obě strany prohlašují, že dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle, určitě, a 
srozumitelně, a nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují své podpisy.

V Přerově dne…………….                                                   V Přerově dne…………….

…………………………….                                                 ……………………………………
Ing. Jiří Lajtoch MUDr. Michal Chromec
primátor Statutárního města Přerov předseda představenstva
                                                                                                     Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 


