
Pořadové číslo:  9/2. 

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 25.10.2019 

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 11. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Miloslav Dohnal, vedoucí odboru 

Zdeněk Kadlec, referent 

Marcela Poláková, referentka 

Název návrhu: 

Nepeněžitý vklad nemovitých věcí a movitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje nepeněžitý vklad statutárního města Přerova, jehož předmětem jsou nemovité a 

movité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova: 

• Výtlak kanalizace z PE dimenze DN 200 délky 97,32 m uložený na pozemcích parc. č. 

5023, 6966 v k. ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov. 

• Kanalizace betonová v ul. Lány v místní časti Kozlovice dimenze DN 400 délky 224,08 m 

včetně 5 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet, která je uložena na pozemku parc. č. 213 

v k. ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov. 

• Jednotná kanalizace v místní části Dluhonice z materiálu PVC DN 250 délky 12,5 m, PVC 

DN 300 délky 37,0 m, BETON DN 300 délky 383,1 m, BETON DN 400 délky 1550,0 m, 

BETON DN 500 délky 313,9 m, BETON DN 600 délky 402,4 m a BETON DN 800 délky 

154,9 m, jejíž součástí je 100 ks kanalizačních šachet. Kanalizace je uložena na pozemcích 

parc. č. 241, 245, 247, 256, 272, 495, 497, 498, 499, 501, 1017, 1047, 1055, 1139, 1140, 

1141, 1142, 1243, 1014/1, 1014/2, 1014/5, 1014/6, 1014/7, 1014/8, 1015/1, 1020/1, 1020/2, 

1021/1, 236/2, 237/1, 237/2, 253/1, 253/2, 254/2, 254/3, 260/1, 260/2, 265/2, 266/2, 271/2, 

277/2, 278/2, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 291/1, 297/1, 297/12, 297/13, 372/2, 492/2, 492/3, 

492/4, 492/5, 492/6, 494/1 v k. ú. Dluhonice, obec Přerov. 

• Kanalizace jednotná pro novostavby RD v ul. K Poli v místní části Dluhonice z PVC DN 

300 délky 84,50 m včetně 2 ks kanalizačních šachet uložená na pozemcích parc. č. 1243, 

1245, 1247 v k. ú. Dluhonice, obec Přerov. 

• Vodovod v ul. U Bečvy v Přerově z PVC DN 100 délky 48,84 m uložený na pozemku parc. 

č. 3161/1 v k. ú. Přerov. 

• Projektová dokumentace kanalizace, k. ú. Kozlovice. 

• Projektová dokumentace kanalizace, k. ú. Čekyně, 



do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., IČ: 47674521, se 

sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, 75002 Přerov. 

Předmět vkladu je popsán ve znaleckém posudku vyhotoveném Znaleckým ústavem VEGA 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. č. 7774-218/2019 ze dne 27.8.2019 a jeho hodnota byla 

stanovena částkou 7.404.000,- Kč. 

 

2. souhlasí s vložením nepeněžitého vkladu, jehož předmětem jsou nemovité a movité věci: 

 Výtlak kanalizace z PE dimenze DN 200 délky 97,32 m uložený na pozemcích parc. č. 

5023, 6966 v k. ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov. 

• Kanalizace betonová v ul. Lány v místní časti Kozlovice dimenze DN 400 délky 224,08 m 

včetně 5 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet, která je uložena na pozemku parc. č. 213 

v k. ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov. 

• Jednotná kanalizace v místní části Dluhonice z materiálu PVC DN 250 délky 12,5 m, PVC 

DN 300 délky 37,0 m, BETON DN 300 délky 383,1 m, BETON DN 400 délky 1550,0 m, 

BETON DN 500 délky 313,9 m, BETON DN 600 délky 402,4 m a BETON DN 800 délky 

154,9 m, jejíž součástí je 100 ks kanalizačních šachet. Kanalizace je uložena na pozemcích 

parc. č. 241, 245, 247, 256, 272, 495, 497, 498, 499, 501, 1017, 1047, 1055, 1139, 1140, 

1141, 1142, 1243, 1014/1, 1014/2, 1014/5, 1014/6, 1014/7, 1014/8, 1015/1, 1020/1, 1020/2, 

1021/1, 236/2, 237/1, 237/2, 253/1, 253/2, 254/2, 254/3, 260/1, 260/2, 265/2, 266/2, 271/2, 

277/2, 278/2, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 291/1, 297/1, 297/12, 297/13, 372/2, 492/2, 492/3, 

492/4, 492/5, 492/6, 494/1 v k. ú. Dluhonice, obec Přerov. 

• Kanalizace jednotná pro novostavby RD v ul. K Poli v místní části Dluhonice z PVC DN 

300 délky 84,50 m včetně 2 ks kanalizačních šachet uložená na pozemcích parc. č. 1243, 

1245, 1247 v k. ú. Dluhonice, obec Přerov. 

• Vodovod v ul. U Bečvy v Přerově z PVC DN 100 délky 48,84 m uložený na pozemku parc. 

č. 3161/1 v k. ú. Přerov. 

• Projektová dokumentace kanalizace, k. ú. Kozlovice. 

• Projektová dokumentace kanalizace, k. ú. Čekyně, 

do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., IČ: 47674521, se 

sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, 75002 Přerov s tím, že tímto nepeněžitým vkladem 

bude upsáno 7.404 ks kmenových akcíí akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov 

a.s., IČ: 47674521, se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, 75002 Přerov znějících na 

jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě s omezenou převoditelností dle 

stanov a s emisním kursem akcií 1.000,- Kč na jednu akcii. 

 

3. pověřuje Ing. Petra Měřínského, primátora statutárního města Přerova k veškerým jednáním 

souvisejícím s vložením nepeněžitého vkladu dle bodu 1. a 2. návrhu na usnesení, zejména k 

uzavření smlouvy o upsání akcíí nepeněžitým vkladem, prohlášení o vnesení nepeněžitého 

vkladu a zápisu o předání a převzetí předmětu nepeněžitého vkladu a k převzetí nově 

vydaných akcíí společnosti. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova: 

Zastupitelstvo města Přerova schválilo záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad tvořený 

nemovitými a movitými věcmi v rozsahu dle návrhu usnesení na 8. zasedání dne 14.10.2019. Záměr 

byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 16.10. do 31.10.2019. 

 

Důvodová zpráva: 

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov a.s. (dále jen Vak Přerov a.s.) je akciovou společností se 

základním kapitálem ve výši 1.022.665.000,- Kč, jejímž hlavním předmětem podnikání je provozování 

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.  



  

Statutární město Přerov je vlastníkem vodohospodářských staveb: 

• Výtlak kanalizace z PE dimenze DN 200 délky 97,32 m uložený na pozemcích parc. č. 5023, 6966 v 

k. ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov. 

• Kanalizace betonová v ul. Lány v místní časti Kozlovice dimenze DN 400 délky 224,08 m včetně 5 

ks prefabrikovaných kanalizačních šachet, která je uložena na pozemku parc. č. 213 v k. ú. Kozlovice 

u Přerova, obec Přerov. 

• Jednotná kanalizace v místní části Dluhonice z materiálu PVC DN 250 délky 12,5 m, PVC DN 300 

délky 37,0 m, BETON DN 300 délky 383,1 m, BETON DN 400 délky 1550,0 m, BETON DN 500 

délky 313,9 m, BETON DN 600 délky 402,4 m a BETON DN 800 délky 154,9 m, jejíž součástí je 100 

ks kanalizačních šachet. Kanalizace je uložena na pozemcích parc. č. 241, 245, 247, 256, 272, 495, 

497, 498, 499, 501, 1017, 1047, 1055, 1139, 1140, 1141, 1142, 1243, 1014/1, 1014/2, 1014/5, 1014/6, 

1014/7, 1014/8, 1015/1, 1020/1, 1020/2, 1021/1, 236/2, 237/1, 237/2, 253/1, 253/2, 254/2, 254/3, 

260/1, 260/2, 265/2, 266/2, 271/2, 277/2, 278/2, 283/1, 283/2, 283/3, 283/4, 291/1, 297/1, 297/12, 

297/13, 372/2, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 494/1 v k. ú. Dluhonice, obec Přerov. 

• Kanalizace jednotná pro novostavby RD v ul. K Poli v místní části Dluhonice z PVC DN 300 délky 

84,50 m včetně 2 ks kanalizačních šachet uložená na pozemcích parc. č. 1243, 1245, 1247 v k. ú. 

Dluhonice, obec Přerov. 

• Vodovod v ul. U Bečvy v Přerově z PVC DN 100 délky 48,84 m uložený na pozemku parc. č. 

3161/1 v k. ú. Přerov. 

které jsou provozovány společností Vak Přerov a.s. Dále je statutární město Přerov vlastníkem 

projektové dokumentace kanalizace k.ú. Kozlovice a projektové dokumentace kanalizace k.ú. Čekyně.  

Uvedené nemovité a movité věci bylo navrženo převést formou nepeněžitého vkladu do základního 

kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s.  

Cílem převodu tohoto majetku je zajištění řádné správy a údržby, zajištění rentability provozu a 

převzetí zodpovědnosti za provoz a údržbu zařízení. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu 

musí být provozovány v souladu s ustanoveními zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a 

jsou zpravidla vkládány jednotlivými obcemi a městy ve formě nepeněžitých vkladů do základního 

kapitálu společnosti Vak Přerov a.s. a to nejenom za účelem zajištění plynulé dodávky vody a 

odvádění odpadních vod, ale i za účelem zajištění reprodukce vkládaného majetku, neboť jen tak je 

možné vytvořit jeho odpisy a tedy zdroje pro jeho budoucí obnovu. Statutární město Přerov nemá 

dostatečné ani odborné kapacity na zajištění provozu vodohospodářských zařízení a jejich správa je 

tak řešena formou placených služeb. 

Vzhledem k tomu, že Vak Přerov a.s. (na základě Smluv o převodu práv a povinností stavebníka) 

zrealizoval stavbu "Kanalizace Přerov IV - Kozlovice" a zahájil realizaci stavby "Kanalizace a ČOV 

Čekyně" je předmětem vkladu i projektová dokumentace těchto staveb, která je dosud evidovaná jako 

majetek města.  

Představenstvo společnosti Vak Přerov a.s. na své schůzi dne 24.9.2019 rozhodlo o zvýšení 

základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií nepeněžitými vklady, které budou nabídnuty 

předem určeným zájemcům, kterými je m.j. statutární město Přerov, schválilo předmět nepeněžitého 

vkladu - výše uvedené vodohospodářké stavby a projektové dokumentace, kdy částka ocenění tohoto 

nepěněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem vyhotoveným společností VEGA 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s. dne 27.8.2019 částkou 7.404.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vkladu bude 

statutárnímu městu Přerov vydáno 7.404 ks kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě 

ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii omezeně převoditelných dle článku 13. odstavce 1. 

stanov společnosti, jejichž emisní kurz činí 1.000,- Kč na jednu akcii. Lhůta pro upsání nových akcií 

činí 60 dnů a počíná běžet dnem 1.10.2019 a končí dnem 30.11.2019.  

  

Dopisem ze dne 7.10.2019 požádala společnost Vak Přerov a.s. o projednání a schválení dokumentů v 

souvislosti s vnosem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti - Smlouvu o upsání akcií 

nepeněžitým vkladem, Zápis o předání a převzetí předmětu nepeněžitého vkladu a Prohlášení o 

vnesení nepeněžitého vkladu.  

Protože vodovod a kanalizace, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu, jsou dle NOZ definovány 

jako hmotné nemovité věci, bylo nutno v souladu s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb. zákon o obcích 

nejprve schválit a zveřejnit na úřední desce záměr převodu těchto věcí. Záměr nepeněžitého vkladu byl 



schválen na 8. zasedání dne 14.10.2019 a zveřejněn na úřední desce magistrátu ve lhůtě od 16.10. do 

31.10.2019.  

  

  

Zastupitelstvu města Přerova je předkládán ke schválení nepeněžitý vklad vodárenských 

zařízení a projektových dokumentací do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 

Přerov a.s., kdy statutární město Přerov získá 7.404 ks kmenových akcií společnosti na jméno.  

 

 


