
Prohlášení 

o vnesení nepeněžitého vkladu – nemovité věci ve smyslu ust. § 19 zák. č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) do majetku 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.,  

se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521,  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl 

B, vložka 675  

(dále jen „Společnost“) 

 

 

Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 

se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 02 Přerov 

zastoupené: Ing. Petrem Měřínským, primátorem města (dále jen „Město“) 

 

tímto ve smyslu ust. § 478 ZOK ve spojení s ust. § 19 ZOK, v souladu s rozhodnutím představenstva 

Společnosti ze dne 24. 9. 2019 o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a v souladu se 

Smlouvou o upsání akcií Společnosti nepeněžitým vkladem uzavřenou mezi Městem a Společností 

dne ………………..   

prohlašuje, 

 

že do základního kapitálu Společnosti vnáší jako předmět svého nepeněžitého vkladu následující 

nemovité věci, včetně jejich součástí a příslušenství, jichž je výlučným vlastníkem: 

 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. 

 (dále jen „nepeněžitý vklad“). 

 

Celková cena výše uvedených nemovitých a movitých věcí (Projektová dokumentace kanalizace v k.ú. 

Kozlovice a Projektová dokumentace kanalizace v k.ú. Čekyně), které tvoří  předmět nepeněžitého 

vkladu byla stanovena Znaleckým posudkem vyhotoveným Znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ 



HRADIŠTĚ a. s., č. 7774-218/2019 ze dne 27. 8. 2019, na částku 7 404 000,- Kč, když na tento 

nepeněžitý vklad bude v souladu s rozhodnutím představenstva Společnosti shora uvedeným vydáno 7 

404 kusů kmenových akcií Společnosti na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, 

omezeně převoditelných dle článku 13 odstavce 1. stanov Společnosti. 

 

Město dále prohlašuje, že: 

 vnášené nemovité věci nejsou zatíženy žádnými věcnými, smluvními, zákonem nebo jiným 

obecně závazným právním předpisem či soudním rozhodnutím nebo rozhodnutím jiného orgánu 

veřejné moci založenými právy jakékoliv třetí osoby či jinými zatíženími nebo právními vadami, 

 podmínky pro platnost v tomto prohlášení Městem činěného právního jednání, jak jsou pojmově 

vymezeny v ust. § 39 a § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, byly splněny, tedy že záměr 

nepeněžitého vkladu výše uvedených nemovitých věcí byl zveřejněn na úřední desce ve lhůtě od 

16.10. do 31.10.2019 a toto prohlášení bylo schváleno na …..zasedání Zastupitelstva města 

Přerova  konaném dne …………………. usnesením č. …………………. 

 

 

 

Toto prohlášení je sepsáno ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno je určeno Městu, jedno 

Společnosti, jedno slouží jako příloha návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku  

 

 

V Přerově dne ……………………… 

 

 

 

 

………………………………………… 

Ing. Petr Měřínský 

primátor města 

Statutární město Přerov 

/úředně ověřený podpis/ 

 

 


