
Pořadové číslo:  19/9 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:  Ing. Bohumír Střelec, radní 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Ing. Bohumír Střelec, radní 

Zpracovatel:  Ing. Bohumír Střelec, radní 

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 
 

1. 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 

tohoto materiálu, 

 

2. ruší bod 2. usnesení č. 546/14/8/2020 ze dne 24. 8. 2020, 

 

3. deleguje na základě ustanovení §84, odst. 2. písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, primátora Ing. Petra Měřínského a v jeho nepřítomnosti 

náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou jako zástupce statutárního města Přerova na 

valnou hromadu společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova materiál projednala na své 63. schůzi konané dne 26. 5. 2021. Návrh usnesení 

týkající se stanov společnosti  je v souladu s usnesením rady. Bod 2. a 3. rada neprojednávala. 

 

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 30. 6. 2021 byla svolána Valná hromada Servisní společnosti Olomouckého kraje, a.s. za 

účelem zrušení stanov společnosti ze dne 12. 11. 2018, které budou nahrazeny novým zněním 

předloženým představenstvem společnosti. Změny stanov společnosti jsou vyvolány změnou 

vlastnické struktury společnosti. Navrhovaná změna vychází dále z ustanovení II. zákona č. 31/2020 

Sb., jímž se mění a doplňuje ZOK změnou stanov tak, aby byly přizpůsobeny platným a účinným 

ustanovením ZOK. Oproti předchozí úpravě je navrhováno, aby členy představenstva volila Dozorčí 

rada.  

  

Úplný návrh nového znění stanov, včetně návrhu ve změnovém formátu, je přílohou tohoto materiálu.  

  

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. 

  

Dne 14. 7. 2020 byla uzavřena Smlouva mezi akcionáři, kterou Zastupitelstvo města Přerova schválilo 

usnesením číslo 288/8/2/2019. Tato smlouva je platná. Některá její ustanovení nekorespondují s 

návrhem nových stanov a bude třeba je dát do souladu. 

  

Na 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova zastupitelstvo svým usnesením č. 546/14/8/2020 

delegovalo Ing. Bohumíra Střelce a v době jeho nepřítomnosti Ing. Tomáše Dostala jako zástupce 

statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady společnosti Servisní společnost odpady 

Olomouckého kraje a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 

07686501. Zároveň schválilo jejich nominaci do orgánů společnosti - do představenstva Ing. 

Bohumíra Střelce, do dozorčí rady Ing. Tomáše Dostala. Vzhledem k tomu, že v orgánech společnosti 

by měly zasedat odlišné osoby, je návrh usnesení doplněn o body 2. (ruší se jejich nominace na valnou 

hromadu) a 3., které však nebyly projednány v radě.  

 

 


