
Pořadové číslo:  3/8 

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 20.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Petr Vrána , primátor 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

navrhuje podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů do orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 

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

  

 do představenstva společnosti Michala Záchu, DiS., bytem ***, narozeného dne *** 

 do představenstva společnosti Mgr. Michala Stoupu, bytem ***, narozeného dne *** 

 do představenstva společnosti Ing. Hanu Mazochovou, bytem ***, narozenou dne *** 

 do představenstva společnosti Ing. Alici Kutálkovou, bytem ***, narozenou *** 

 do dozorčí rady společnosti Igora Kraicze, bytem ***, narozeného dne *** 

 do dozorčí rady společnosti Jana Jüttnera, bytem ***, narozeného dne *** 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 9. 2. 2023 bylo statutárnímu městu Přerov doručeno sdělení od společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521 (dále 

jen "VaK Přerov"), ve kterém je uvedeno, že dne 22. května 2023 končí volební období pana Michala 

Záchy, Ing. Hany Mazochové, Ing. Vladimíra Holana a PhDr. Rostislava Hrdiborského v 

představenstvu a pana Igora Kraicze a Mgr. Zdeňka Navrátila v dozorčí radě této společnosti.  

  

Nejpozději do 15. března 2023 je třeba rozhodnout o návrhu nových zástupců statutárního města 

Přerova v orgánech společnosti VaK Přerov. Podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích je 

zastupitelstvu vyhrazeno navrhovat zástupce obce do orgánů obchodních společností, v nichž má obec 



majetkovou účast. Proto je předkládán návrh na usnesení, který vychází z toho, že statutární město 

Přerov má zájem mít v představenstvu 4 zástupce a v dozorčí radě 2 zástupce. 

  

Valné hromady VaK Přerov se zúčastní primátor Ing. Petr Vrána, v případě jeho nepřítomnosti 

náměstek primátora Ing. Miloslav Dohnal, a to na základě usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 

62/2/10/2022 z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 5. 12. 2022. 

  

Výše uvedený materiál byl projednán na 9. schůzi Rady města Přerova konané dne 13. 2. 2023, která 

svým usnesením č. 325/9/11/2023 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit předkládané 

usnesení.  

 

 


