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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 07.10.2019 

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 10. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

Gabriela Pešková, referentka 

Název návrhu: 

Dohoda akcionářů o společné strategii 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a 

ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, 

Lhotka“ mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 

482/21, Přerov I-Město, a statutárním městem Přerovem, ve znění, které je přílohou 

důvodové zprávy 

 

2 pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením Dodatku č. 1 Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a 

ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, 

Lhotka“ mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 

482/21, Přerov I-Město, a statutárním městem Přerovem. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 2018-2022 

Rada města Přerova na svém jednání dne 5.9.2019 doporučila svým usnesením č. 779/22/6/2019 

zastupitelstvu města schválit schválit uzavření dodatku č. 1 Dohody o spolupráci při přípravě a 

realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace 

Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se 

sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, a statutárním městem Přerovem.  

 

Kancelář tajemníka  

Kancelář tajemníka souhlasí s navrhovaným usnesením. 

 

 



Odbor ekonomiky 

V rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 jsou obsaženy finanční prostředky v objemu 

dostatečném k úhradě podílu města na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s., souvisejícího se stavbou Kanalizace a ČOV Čekyně.  

 

Důvodová zpráva: 

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Přerov, Šířava 

482/21 (dále jen "Vodovody a kanalizace Přerov, a. s." nebo "společnost"), oslovila statutární město 

Přerov dopisem ze dne 12.8.2019 ve věci návrhu dodatku k již uzavřené Dohodě o spolupráci při 

přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a 

kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ (dále jen "Dohoda"), jehož účelem je snížení účasti na 

zvýšení základního kapitálu ze 42,5 mil. Kč na 40 mil. Kč.  

  

Již v roce 2018 byla uzavřena Dohoda, kde je mimo jiné i závazek města zúčastnit se zvýšení 

základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem. Cílem tohoto kroku je posílení finančních zdrojů 

společnosti k zajištění vlastních zdrojů na financování stavby. Na základě vysoutěžených cen 

jednotlivých staveb jsou nově stanoveny podíly účastníků projektu.  

Poskytnutí těchto finančních prostředků se předpokládá po zahájení stavby v průběhu roku 2019, kdy 

město na základě rozhodnutí příslušného orgánu společnosti o zvýšení základního kapitálu upíše 40 

000 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě. Toto zvýšení bude 

realizováno s maximálním využitím přednostního práva města podle § 484 odst. 1 zákona č. 90/2012 

Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 

pozdějších předpisů, na úpis části nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu 

jeho podílu a s maximálním využitím jeho přednostního práva podle § 484 odst. 2 téhož zákona na 

upsání těch akcií, které neupsali jiní akcionáři společnosti. 

Součástí této předlohy je návrh dodatku k Dohodě mezi statutárním městem Přerovem a společností 

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 

  

  

Příloha: Návrh dodatku k Dohodě o spolupráci  

 

 


