
D O H O D A  
o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., 

se sídlem Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

 

1. Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/34, 750 02 Přerov, IČ 301825, zast. 

primátorem města Ing. Petrem Měřínským 

2. Městem Hranice, se sídlem Pernštejnské nám. č. 1, 753 01 Hranice, IČ 303311, zast. 

starostou města Jiřím Kudláčkem 

3. Městem Lipník nad Bečvou, se sídlem nám. T.G.Masaryka č. 89, 751 31 Lipník nad 

Bečvou, IČ 301493, zast. starostou města Ing. Miloslavem Přikrylem. 

4. Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo nám. č. 20, 752 01 Kojetín, IČ 301370, zast. 

starostou města Ing. Leošem Ptáčkem 

5. Městem Tovačov, se sídlem Náměstí č. 12, 751 01 Tovačov, IČ 302082, zast. starostou 

města Markem Svobodou 

6. Obcí Bělotín, se sídlem Bělotín č. 151, 753 64 Bělotín, IČ 301019, zast. starostou obce 

Mgr. Eduardem Kavalou 

7. Městysem Dřevohostice, se sídlem Náměstí 74, 751 14 Dřevohostice, IČ 301213, zast. 

starostou městyse Petrem Dostálem 

8. Obcí Horní Moštěnice, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice, IČ 

00301264, zast. starostou obce Ing. Vladimírem Martínkem 

9. Obcí Osek nad Bečvou, se sídlem Osek nad Bečvou č. 65, 751 22 Osek nad Bečvou, IČ 

00301680, zast. starostou obce Martinem Englem 

(dále jen účastníci) 

 

takto: 

 

I.  

Účastníci této dohody, kteří jsou vlastníky akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s. (dále jen „společnost“), se zavazují, že nebudou po dobu trvání této dohody 

převádět tyto své akcie, jakož i nakládat s právy s těmito akciemi spojenými, jinak než 

v souladu s platnými stanovami společnosti a touto dohodou. 

 

 

II.  

Účastníci této dohody se vzájemně zavazují, že pro případ, kdy kterýkoliv z nich v době jejího 

trvání projeví zájem o převod svých akcií společnosti, nabídne tyto své akcie k odkoupení 

účastníkům této dohody, a to za cenu přiměřenou hodnotě těchto akcií doloženou posudkem 

znalce. 

 

III.  

Pro případ, že jmenovitá hodnota akcií nabídnutých k odkoupení nepřesáhne 3 % hodnoty 

základního kapitálu společnosti, je účastník dohody oprávněn nabídnout tyto akcie 

k odkoupení kterémukoliv z účastníků této dohody.  

Pro případ, že jmenovitá hodnota akcií nabídnutých k dokoupení přesáhne 3 % hodnoty 

základního kapitálu společnosti, zavazuje se účastník této dohody nabídnout tyto akcie 



k odkoupení všem účastníkům této dohody. Účastníci této dohody jsou oprávněni tyto akcie 

odkoupit v rozsahu odpovídajícím poměru vzájemné celkové jmenovité hodnoty jimi 

vlastněných akcií společnosti.  

Pro případ, že kterýkoliv z účastníků této dohody nabídku k odkoupení akcií společnosti 

podle prvního nebo druhého odstavce tohoto článku nevyužije, budou takto uvolněné akcie 

společnosti odkoupeny zbývajícími účastníky této dohody v rozsahu daném poměrem 

vzájemné celkové jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií společnosti. 

 

 

IV.  

Účastníci této dohody se zavazují, že jejich zástupci nebudou na valných hromadách 

společnosti konaných do 31.12.2029 hlasovat pro rozdělení společnosti na část infrastrukturní 

a část provozní. 

 

 

V.  

Účastníci této dohody prohlašují, že jejím smyslem a účelem není jejich snaha o ovládnutí 

společnosti. 

 

 

VI.  

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a 

uzavírá se na dobu určitou do 31.12.2029. 

 

 

VII.  

Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi jejími 

účastníky. 

Nedílnou součástí této dohody jsou výpisy z usnesení městských a obecních zastupitelstev, 

která tuto dohodu schválila.  

 

 

V ………………… dne ……………… 

 

 

 

 

………………………………………  …………………………………….. 

Ing. Petr Měřínský     Jiří Kudláček 

primátor Statutárního města Přerova   starosta města Hranice 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Ing. Miloslav Přikryl     Ing. Leoš Ptáček 

starosta města Lipník nad Bečvou   starosta města Kojetín 

 



 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Marek Svoboda     Mgr. Eduard Kavala 

starosta města Tovačov    starosta obce Bělotín 

 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………  

Petr Dostál      Ing. Vladimír Martínek 

starosta Městyse Dřevohostice   starosta obce Horní Moštěnice 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Martin Engl 

starosta obce Osek nad Bečvou 


