
Pořadové číslo:  15/9 

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 12.10.2020 

Návrh pro 15. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 10. 

2020 

Zpravodaj:  Ing. Petr Měřínský, primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Změna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje návrh změny stanov společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., se 

sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501, dle přílohy 1 tohoto 

materiálu. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada materiál projednala na své 45. schůzi a podává návrh Zastupitelstvu města Přerova předložený 

návrh změn stanov schválit. 

 

Důvodová zpráva: 

Město Přerov je na základě Smlouvy o převodu akcií ze dne 14. 7. 2020 vlastníkem kmenových akcií 

na jméno - hromadná akcie na jméno číslo 06 ve jmenovité hodnotě 654 690 Kč, která nahrazuje 43 

646 ks akcií, čísla akcií 166495 až 210140 o jmenovité hodnotě 15 Kč.  

Na základě této smlouvy je město Přerov akcionářem Servisní společnosti Olomouckého kraje, a.s. s 

tzv. přímým podílem. 

  

Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, a to zejména účastí a hlasováním na valné 

hromadě. 

  

Na den 21. 10. 2020 byla svolána valná hromada Servisní společnosti Olomouckého kraje, a.s. za 

účelem změny stanov společnosti vyvolaných potřebou jejich přizpůsobení rozšíření počtu akcionářů 



(do 14. 7. 2020 byl jediným zakládajícím akcionářem společnosti Olomoucký kraj – nyní je to 15 

přímých akcionářů) za účelem naplnění základního poslání při založení společnosti – využívání 

zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje. Valná hromada společnosti 

je svolána též za účelem zvolení členů představenstva a dozorčí rady na základě nového znění stanov. 

  

Dle § 84 odst. 2 písm. f) z.č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu města vyhrazeno delegovat 

zástupce města na valnou hromadu obchodních společností, což zastupitelstvo učinilo dne 24. srpna 

2020 na svém 14. zasedání usnesením č. 546/14/8/2020.  

  

Dle § 84 odst. 2 písm. e) z. č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodovat o změně 

stanov již založených právnických osob, což prakticky znamená pokyn pro způsob hlasování na valné 

hromadě ohledně navržené změny stanov ve smyslu usnesení zastupitelstva.  

Ohledně tohoto úkonu akcionáře je tedy usnesení zastupitelstva přímým pokynem k vyjádření vůle 

schválené zastupitelstvem k hlasování na konkrétní valné hromadě a ke konkrétnímu bodu.  

 

 


