
Dodatek č. 1  

k dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby  

Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – II. etapa 

 v rámci projektu „Kanalizace Penčice – 2.etapa“  
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi: 

 

 

1. společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.  

se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521, 

zapsanou v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 675, zastoupenou předsedou 

představenstva Michalem Záchou, Dis 

(dále jen „VaK Přerov, a.s.“) na straně jedné 

 

a 

 

2. Statutárním městem Přerov 
se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 00301825 

zastoupeným primátorem statutárního města Ing. Petrem Vránou 

(dále jen „Statutární město Přerov“) na straně druhé  

 

VaK Přerov, a.s. a Statutární město Přerov dále také jako „účastníci“ 

 

takto: 

 

1. Vymezení účelu dodatku 

 

1.1. VaK Přerov, a.s. podal žádost o dotaci z prostředků OPŽP na stavbu „Kanalizace Penčice – II. 

etapa“, získal příslib jejího poskytnutí, provedl soutěže na dodavatele a technický dozor 

investora a podepsal s nimi příslušné smlouvy.  

 

1.2. VaK Přerov, a.s. podepsal se Statutárním městem Přerov dne 8.9.2022 Dohodu o spolupráci 

při přípravě a realizaci stavby „Kanalizace Penčice – II. etapa, která bude realizována v rámci 

projektu „Kanalizace Penčice II. etapa, která vymezuje rámec účasti města na zvýšení 

základního kapitálu společnosti VaK Přerov, a.s. peněžitými vklady. 

 

1.3. S odkazem na čl. 2.4. Dohody se upřesňují náklady stavby Kanalizace Penčice II. etapa, takto:  

 

Celkové náklady stavby, TDI a další   97,80 mil. Kč 

 - z toho uznatelné náklady    93,47 mil. Kč 

 - neuznatelné náklady     4,33 mil. Kč 

předpokládaná dotace      47,81 mil. Kč 

 podíl obce na zvýšení základního kapitálu  35,00 mil. Kč 

 vlastní zdroje VaK Přerov, a.s.     14,99 mil. Kč 

 

 

2. Změna dohody 

 

S ohledem na výše uvedené se obě smluvní strany dohodly na následující úpravě znění původní 

Dohody v níže uvedených bodech takto:  



3.2 b) Statutární město Přerov se zavazuje poskytnout VaKu Přerov, a.s. finanční zdroje na 

výstavbu Kanalizace a ČOV Čekyně, ve výši 35.000.000,- Kč způsobem a v termínech 

popsaných v čl. 4 Dohody.  

 

4.1.  Spoluúčast Statutárního města Přerov na financování projektu bude realizována formou 

účasti Statutárního města Přerov na zvýšení základního kapitálu VaKu Přerov, a.s., a to tak, 

že příslušný orgán VaKu Přerov, a.s. rozhodne v roce 2023 o zvýšení základního kapitálu 

upsáním nových akcií peněžitými vklady s využitím přednostního práva stávajících 

akcionářů, když základní kapitál bude na základě tohoto rozhodnutí zvýšen o částku 

45.000.000,- Kč upsáním 45.000 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 

1.000,- Kč v listinné podobě s využitím přednostního práva stávajících akcionářů.  

Pro případ, že příslušný orgán VaKu Přerov, a.s. rozhodne o tomto zvýšení základního 

kapitálu, zavazuje se Statutární město Přerov upsat ve lhůtě v tomto rozhodnutí stanovené 

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

s maximálním využitím svého přednostního práva dle ust. § 484 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., 

v platném znění, na úpis části nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu 

v rozsahu jeho podílu a s maximálním využitím svého přednostního práva dle ust. § 484 odst. 

2 zák. č. 90/2012 Sb., v platném znění, na upsání těch akcií, které neupsali jiní akcionáři 

VaKu Přerov, a.s. 

 

3. Ostatní ujednání 

 

3.1 Uzavření tohoto dodatku projednalo a schválilo Zastupitelstvo Statutárního města Přerov na 

svém zasedání dne ………… a přijalo usnesení č. ………………. Statutární město Přerov 

prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000, o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, že byla splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání jeho 

předchozím schválením Zastupitelstvem Statutárního města Přerov. 

 

3.2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom 

vyhotovení obdrží každý z jejích účastníků. 

 

 

 

V Přerově dne…………….                                                    V Přerově dne……………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                  ………………………………… 

Michal Zácha         Ing. Petr Vrána  

předseda představenstva     primátor 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.    Statutární město Přerov 

    

     


