MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 9. 2019

Bod programu:

17

Předkládá:

Vitonský Daniel, 2. místostarosta města

Okruh zpracovatelů:

Odbor investic

Zpracoval:

Ing. Dagmar Čabalová
Bc. Vlasta Zapatová

Název bodu:

Dohoda o společné strategii měst

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
Dohodu o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti Vodovody a
kanalizace Přerov a.s. dle přílohy důvodové zprávy.
T: 14. 11. 2019
O: Ing. Dagmar Čabalová

Důvodová zpráva:
Základní kapitál společnosti má k datu 31. 12. 2018 hodnotu 1 022 665 000 Kč, 100 % akcí
jsou akcie na jméno. Akcie na jméno s nominální hodnotou 1000 Kč na jednu akcii, mají
omezenou převoditelnost podle čl.13 stanov společnosti a jsou převoditelné jen se
souhlasem valné hromady. Valná hromada je povinna odmítnout udělení souhlasu, pokud
nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno. Obce a města drží ve
společnosti 95,38 % všech akcií.
Město Hranice je k datu 31. 12. 2018 držitelem 111 075 akcií na jméno (jmenovitá hodnota
akcie činí 1 000,-Kč), což představuje 10,86 %, a je tedy druhým největším akcionářem této
společnosti.
Významné vlastnické podíly
akcionář
Statutární město Přerov
Město Hranice
Město Kojetín
Město Lipník nad Bečvou
Obec Bělotín
Městys Dřevohostice
Město Tovačov

Počet akcií
312 305
111 075
103 676
74 924
33 293
28 039
23 257

%
30,54
10,86
10,14
7,33
3,35
2,74
2,27

Dne 15. 5. 2003 s dodatkem ze dne 18. 5. 2005 uzavřeli výše uvedení největší akcionáři
dohodu o společné strategii, dle které se zavázali nepřevádět akcie na jméno mimo
signatáře dohody a nehlasovat pro rozdělní společnosti na infrastrukturní a provozní část.
Usnesením č. 555/2013 - ZM 23 ze dne 23. 5. 2013 byla tato dohoda znovu schválena a
podepsána všemi akcionáři.
Smyslem dohody je eliminace možností jiných vodárenských společností usilovat o rozdělení
nebo ovládnutí společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., neboť toto rozdělení by
omezilo rozhodování obcí a měst ve společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. o
provozu a vytváření zdrojů na investice do rozvoje infrastrukturní části. Tato dohoda má za
cíl zajistit rozvoj společnosti, ochranu investic včetně příspěvků obcí na rozšiřování
vodárenské infrastruktury. Rovněž tento smíšený model zajišťuje přístup k dotačním
zdrojům.
Tato dohoda bude rovněž schválena zastupitelstvem města Přerov, Kojetín, Lipník nad
Bečvou, Tovačov, Městyse Dřevohostice, obcí Bělotín, Osek a Horní Moštěnice, tedy obcí
vlastnících významné vlastnické podíly.
Rada města Hranic dne 20. 8. 2019 projednala materiál týkající se Dohody o společné
strategii měst a usnesením č. 596/2019 - RM 17 doporučuje zastupitelstvu města
schválit Dohodu o společné strategii měst.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Mgr. Lucie Jandová

7. 8. 2019
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Výsledek
Bez připomínek

Přílohy:
Příloha č. 1 - Dohoda o společné strategii měst
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