
Pozvánka 

 

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se 

sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, 

 

svolává  

valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 16. 6. 2017 od 13.00 hod. v sídle 

společnosti s tímto pořadem jednání:  

1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení 

jednacího řádu),  

2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o roční 

účetní závěrce za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016, 

3. Zpráva o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy 

představenstva o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k roční 

účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 na základě jejich přezkoumání 

dozorčí radou a auditorem, 

4. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 

2016, 

5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií, jejichž emisní 

kurz bude splacen nepeněžitým vkladem nemovitého majetku – tvořenému 

infrastrukturními stavbami nezapisovanými do katastru nemovitostí stávajícími akcionáři, 

stavbou a pozemky, a to: 

- městem Uničov o 63.264.000,- Kč, 

- obcí Hlubočky o 6.593.000,- Kč, 

- obcí Troubelice o 3.709.000,- Kč, 

- obcí Přáslavice o 6.551.000,- Kč, 

celkem o 80,117.000,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu 653,347.000,- Kč z 

dosavadní hodnoty základního kapitálu 573.230.000,- Kč, 

6. Schválení směnné smlouvy mezi Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. obcí 

Přáslavice, 

7. Informace o uzavření kupní smlouvy mezi Vodohospodářskou společností Olomouc, a. s. 

a VHS SITKA s. r. o., IČ: 47150891, informace o uzavření směnné smlouvy mezi 

Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s. a VHS SITKA s.r.o., IČ: 47150891, 

informace o závazku města Uničova a o způsobu jeho uhrazení 

8. Usnesení a závěr 

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 12.00 hod. 

Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání 

této řádné valné hromady, tj. 9. červen 2017.  

 

Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím 

vlastněným akcionářem k rozhodnému dni. Návrh usnesení valné hromady, jehož text je 

obsahem této pozvánky níže, znalecké posudky k ocenění nepeněžitých vkladů označených v 

textu navrhovaného usnesení a návrh směnné smlouvy mezi Vodohospodářskou společností 

Olomouc a. s. a obcí Přáslavice jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v 

pracovních dnech ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy  



 

od 8.00 do 14.00 hodin. Tytéž dokumenty jsou dostupné ode dne publikace této pozvánky 

do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách společnosti www.vhs-

ol.cz.  

 

Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Náklady 

spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.  

 

 

Představenstvo společnosti jakožto svolavatel valné hromady navrhuje akcionářům 

schválení v bodu 2. a 4. pořadu jednání navrhovaného rozhodnutí (usnesení), takto:  

a) Valná hromada schvaluje přednesenou zprávu představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti a stavem jejího majetku za rok 2016 

b) Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2016 tak, jak byla 

předložena ke schválení. 

c) Valná hromada schvaluje  rozdělení dosaženého zisku společnosti za rok 2016, tzn. 

z čistého zisku 20 179 tisíc Kč přidělit do sociálního fondu 0,- Kč, do fondu odměn 800 

tisíc Kč, do fondu výstavby 9 105 tisíc Kč a na neuhrazenou ztrátu minulých let 

zbývajících 10 274 tisíc Kč. 

d)  Odůvodnění: Odůvodnění: Povinnost schválit zprávu představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vyplývá z ust. čl. 12 odst. 2 písm. h) stanov 

společnosti. Povinnost schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných 

vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty vyplývá z ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o 

obchodních korporacích, jakož i z ust. čl. 12 odst. 2 písm. e) stanov společnosti,  

 

Představenstvo společnosti jakožto svolavatel valné hromady navrhuje akcionářům 

schválení v bodu 5. pořadu jednání navrhovaného rozhodnutí (usnesení), takto:  

 

Základní kapitál společnosti, jehož dosavadní výše činí 573.230.000,- Kč, se zvyšuje o 

80,117.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 653,347.000,- Kč upsáním nových akcií, 

jejichž emisní kurz se splácí nepeněžitými vklady tvořenými infrastrukturními stavbami 

nezapisovanými do katastru nemovitostí a pozemky dosud ve vlastnictví stávajících 

akcionářů, a to:  

- městem Uničov o 63.264.000,- Kč, 

- obcí Hlubočky o 6.593.000,- Kč, 

- obcí Troubelice o 3.709.000,- Kč, 

- obcí Přáslavice o 6.551.000,- Kč. 

 

Přesná specifikace vkladů je obsahem znaleckých posudků, které na základě pověření 

Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. zpracovala znalkyně Ing. Radky Dostálové. 176-

006/2017 a 177-007-2017. Oba posudky jsou ze dne 30. 4. 2017 pro infrastrukturní majetek 

města Uničova, č. 174-004/2017 ze dne 30. 4. 2017 pro infrastrukturní majetek obce 

Hlubočky, č. 175-005/2017 ze dne 30. 4. 2017 pro infrastrukturní majetek obce Troubelice a 

č. 173-003/2017 ze dne 30. 4. 2017 pro infrastrukturní majetek obce Přáslavice, včetně příloh, 

když tyto znalecké posudky byly zpracovány v souladu s úpravou ust. § 251 a § 478 odst. 1 

zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.  

 

 

Specifikace jednotlivých vkladů vyplývá z následujících tabulek: 

http://www.vhs-ol.cz/
http://www.vhs-ol.cz/


 

 

- město Uničov: 

a) vodovod 

Pol.č.  Objekt      Cena současný stav, s pp (Kč) 

01 Vodovodní řad 1 v ul. Na Nivách   23 909,96 

02 Vodovodní řad 2 v ul. Na Nivách   20 639,63 

03 Vodovod v ul. Šumperská - řady 16+17+18   343 085,96 

05 Vodovodní řad 10 pro ZŠ ul. U Stadionu  234 916,48 

06 Vodovodní řad 11 ul. U Stadionu   129 353,32 

07 Vodovodní řady 12+13 v ul. Gen. Svobody   1 074 010,29 

08 Vodovodní řady ul. Albíkova 14+15    289 953,39 

09 Vodovodní řady  5+6 z ul. Nemocniční   122 342,22 

10 Vodovodní řad 7     140 612,49 

11 Vodovodní řad 8     65 378,59 

12 Prodloužení vodovodu v ul. Olomoucká - řad 4  193 882,69 

13 Vodovod ul. Olomoucká - řad 3   197 606,03 

14 Uničov-Brníčko - vodovodní řad 20 k bytovým domům   

112 041,50 

15 Vodovodní řad 9 z ul. Šternberské k RD  96 654,01 

16 Vodovod u Oskavy     1 909 173,46 

17 Vodovodní řad k městskému koupališti a TJ Unex  910 190,34 

18A Průmyslová zóna I. ul. Šumperská – I. etapa  730 913,97 

18B Průmyslová zóna I. ul. Šumperská – II. etapa  282 183,30 

19 Vodovod Malé Novosady    44 174,47 

20 Průmyslová zóna II. ul. Šumperská    1 014 223,95 

21 Průmyslová zóna I. ul. Tovární    2 169 006,20 

22 Uničov-Brníčko - vodovodní řad k RD  475 565,13 

23 Vodovod ul. Pod Šibeníkem     895 598,83 

24 Prodloužení vodovodu ul. Pod Šibeníkem I. etapa 584 585,15 

25 Prodloužení vodovodu ul. Pod Šibeníkem II. etapa 371 472,98 

26 Vodovod ul. Nádražní (statek)    1 221 362,66 

27 Inženýrské sítě pro 3 RD ul. Nemocniční  139 402,38 

28 Prodloužení vodovodu z ul. Na Nivách  138 759,11 

29 Inženýrské sítě pro RD - lokalita na Nivách  1 237 152,55 

 

b) kanalizace 

Pol.č.  Objekt      Cena současný stav, s pp (Kč) 

01 Stoka DIVa ul. Nová a bratří Čapků   37 373,39 

02 Sběrač B v ul. Šumperská (od Š 234)  41 263,02 

03 Stoka Bi pro 3 BJ - do sběrače v ul. Šumperská  54 750,37 

04 Stoka Dh ul. U Stadionu    178 680,47 

05 Stoka AIVb3 do ul. Gen. Svobody   28 263,68 

06 Stoka AIVb31 do ul. Gen. Svobody   124 841,86 

07 Stoka BXIIb - přítok od Š792   19 633,51 

08 Prodloužení stoky Ba v ul. Olomoucké  238 801,95 

09 Stoka BIX, BIXa v ul. Olomoucká   554 390,56 

10A Stoka DX v ul. Albíkova    279 566,58 

10B Stoka DXa v ul. Albíkova    98 590,63 

11 Stoka Bg, Bg1, Bg2, Bg3 v ul. Zahradní  814 181,72 



12 Stoka BXIV, BXIVa v ul. Nádražní   1 216 546,55 

13 Stoka BVIIa v ul. Nádražní    58 119,75 

15 Stoka BX v ul. Malé Novosady   247 312,78 

16 Stoka BXIII do ul. Šumperské   227 586,71 

17 Prodloužení stoky DIV v ul. Bratří Čapků  303 470,47 

18 Splašková a dešťová kanalizace U Oskavy  2 305 947,79 

20 Stoka Dch v ul. Stadionu    182 549,00 

21 Prodloužení stoky DVII v ul. Vladislavova  104 134,13 

22 Stoka Di v ul. Pionýrů    283 502,25 

23 Stoka Aab od zimního stadionu   583 492,72 

25 Stoka CIIIe do ul. Školní    149 939,14 

26A Průmyslová zóna I. ul. Šumperská - splašková kanalizace   

1 068 139,32 

26B Průmyslová zóna I. ul. Šumperská - splašková kanalizace   

242 855,71 

27 Průmyslová zóna II. ul. Šumperská - dešťová a splašková kanalizace   

1 630 448,72 

28A Průmyslová zóna I. ul. Tovární - dešťová a splašková kanalizace, čerpací stanice 

dešťových vod     6 707 061,76 

28 B1 Budova čerpací stanice s trafostanicí č.p. 1347 zaps. na LV 1001 pro kat. úz. a obec 

 Uničov       1 134 187,03 

28 B2 Technologická část v ČS    3 973 584,33 

28 B3 Podzemní žb čerpací jímka    3 370 001,74 

28 B4 Obtokový a měřící  žb žlab    878 242,88 

28 B5 Komunikace v areálu ČS    373 295,27 

28 B6 Oplocení areálu ČS     117 331,07 

28 B7 Osvětlení v areálu ČS     184 699,25 

29 Průmyslová zóna II. - prodloužení dešťové kanalizace   

400 435,57 

31 Stoky Af, Af2 ul. Pod Šibeníkem   1 551 059,84 

32 Prodloužení kanalizace ul. Pod Šibeníkem - I. etapa 

        507 913,11 

33 Prodloužení kanalizace ul. Pod Šibeníkem - II. etapa   

422 340,49 

34 Stoky CIb, CIb1 pro 3RD ul. Nemocniční  230 613,93 

35 Prodloužení kanalizace DX, DIX, BVIIa, stoky DIXa, DIXb   

1 283 327,86 

36 Tlaková splašková kanalizace od městského koupaliště a tenisového areálu 

        1 657 914,86 

37 Uničov - Brníčko - splašková tlaková kanalizace 5 946 491,48 

38 Uničov - Brníčko - tlaková kanalizace od RD 557 819,64 

39 Uničov - Brníčko - prodloužení tlakové kanalizace na ČOV   

4 170 236,06 

40 IS pro RD - lokalita na Nivách   1 657 423,08 

41 Vyústní objekt dešťové kanalizace   111 380,21 

 

c) Pozemky zaps. na LV 10001 pro kat. úz. a obec Uničov 

 parc. č. st. 2411 zast. plocha    71.075,28 

 parc. č. 652/69 ostatní plocha – manipulační plocha 1,436.312,64 

 parc. č. 652/70 ostatní plocha – ostatní komunikace  279.008,28  



 

 Výše uvedenými znaleckými posudky č. 176-006/2017 a 177-007/2017 byla určena 

cena tohoto nepeněžitého vkladu akcionáře města Uničova 63.264.290,- Kč, a ta odpovídá 

úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý 

vklad, jemuž může odpovídat úhrnný emisní kurz akcií, které mají být vydány jako 

protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Jako protiplnění bude akcionáři městu Uničovu  vydáno 

proti takto určenému a upsanému nepeněžitému vkladu celkem 63 kmenových akcií  

kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč, 2 kmenové akcie 

společnosti o jmenovitě hodnotě po 100.000,- Kč, 6 kmenových akcií společnosti o jmenovitě 

hodnotě po 10.000,- Kč, 4 kmenových akcií společnosti o jmenovitě hodnotě po 1.000,- Kč, 

všechny znějící na jméno s omezenou převoditelností podle ust. čl. 7 odst. 3 stanov 

společnosti, přičemž emisní kurz odpovídat jmenovité hodnotě; akcie budou vydány v listinné 

podobě. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nově upisovaných 

akcií ve výši 290,- Kč tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích 

emisní ážio. 

 

Odůvodnění: Jedná se o část stávajících vodovodních řadů a kanalizačních sběračů ve městě 

Uničově ve vlastnictví města, přičemž většina sítě je ve vlastnictví VHS Olomouc a.s. a menší 

oceňovaná část vodovodních řadů a stokové sítě je ve vlastnictví města Uničova. Vkladem 

infrastrukturního nemovitého majetku do a.s. dojde ke sjednocení vlastnictví a zjednodušení 

provozování městské vodovodní sítě, která takřka celá bude ve vlastnictví a.s. VHS Olomouc.  

 

- obec Hlubočky 

Část A – Stavby kanalizací ve vlastnictví obce Hlubočky 

Pol.č.     Objekt      Cena současný stav, s pp (Kč) 

01 Kanalizace pro 15 RD v ul. Nad Sídlištěm   639 838,01 

02 Kanalizace pro 36 RD ul. K Posluchovu  2 633 386,59 

   

Část B – Stavby vodovodů ve vlastnictví obce Hlubočky 

Pol.č.     Objekt      Cena současný stav, s pp (Kč) 

01 Vodovod pro 15 RD ul. Nad Sídlištěm   551 714,98 

02 Vodovod pro 36 RD ul. K Posluchovu  2 313 776,01 

03 Zaokrouhlování vodovodu ul. Dukelských Hrdinů - Havlíčkova  

454 828,32 

 Výše uvedeným znaleckým posudkem č. 174-004/2017 byla určena cena tohoto 

nepeněžitého vkladu akcionáře obce Hlubočky 6.593.540,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému 

emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, 

jemuž může odpovídat úhrnný emisní kurz akcií, které mají být vydány jako protiplnění za 

tento nepeněžitý vklad. Jako protiplnění bude akcionáři obci Hlubočky vydáno proti takto 

určenému a upsanému nepeněžitému vkladu celkem 6 kmenových akcií společnosti o 

jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč, 5 kmenových akcií společnosti o jmenovitě hodnotě po 

100.000,- Kč, 9 kmenových akcií společnosti o jmenovitě hodnotě po 10.000,- Kč, 3 kmenové 

akcie společnosti o jmenovitě hodnotě po 1.000,- Kč, všechny znějící na jméno s omezenou 

převoditelností podle ust. čl. 7 odst. 3 stanov společnosti, přičemž emisní kurz odpovídat 

jmenovité hodnotě; akcie budou vydány v listinné podobě. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého 

vkladu a jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií ve výši 540,- Kč tvoří v souladu s 

ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. 
      



Odůvodnění: Jedná se o část stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok. Inženýrské 

sítě připojují novou výstavbu rodinných domů v ul. Nad Sídlištěm a v ulici K Posluchovu, dále 

se jedná o zaokruhování vodovodních řadů v ulicích Dukelských Hrdinů a Havlíčkova. 

 

- obec Troubelice 

Část A – Stavby kanalizace ve vlastnictví obce Troubelice 

Pol.č.  Objekt      Cena současný stav, s pp (Kč) 

01 Kanalizační stoka Troubelice - sídliště  475 885,87 

   

Část B – Stavby vodovodů ve vlastnictví obce Troubelice 

 

Pol.č.  Objekt      Cena současný stav, s pp (Kč) 

01 Vodovodní řad 1 Troubelice sídliště   299 466,42 

02 Vodovod Malá strana - čady B, B1   1 149 817,31 

03 Vodovod Hamplův sad - řady B1-1, B1-2  177 068,94 

04 Prodloužení vodovodu u školy - řad A1-3  329 671,22 

05 Vodovod pro lokalitu 21 RD    1 278 018,39 

   

Výše uvedeným znaleckým posudkem č. 175-005/2017 byla určena cena tohoto 

nepeněžitého vkladu akcionáře obce Troubelice 3.709.930,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému 

emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, 

jemuž může odpovídat úhrnný emisní kurz akcií, které mají být vydány jako protiplnění za 

tento nepeněžitý vklad. Jako protiplnění budou akcionáři obci Troubelice vydány proti takto 

určenému a upsanému nepeněžitému vkladu celkem 3 kmenové akcie společnosti o jmenovité 

hodnotě po 1.000.000,- Kč, 7 kmenových akcií společnosti o jmenovitě hodnotě po 100.000,- 

Kč, 9 kmenových akcií společnosti o jmenovitě hodnotě po 1.000,- Kč, všechny znějící na 

jméno s omezenou převoditelností podle ust. čl. 7 odst. 3 stanov společnosti, přičemž emisní 

kurz odpovídat jmenovité hodnotě; akcie budou vydány v listinné podobě. Rozdíl mezi cenou 

nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií ve výši 930,- Kč tvoří v 

souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. 

 

Odůvodnění: Jedná se o část stávajících vodovodních řadů a kanalizačních stok, inženýrské 

sítě připojují výstavbu v části Troubelice – sídliště, dále v části Malá strana, v části obce 

Hamplův sad a v lokalitě u školy. Nověji je připojena lokalita s výstavbou rodinných domů. 

Obdobně je předmětem vkladu část kanalizačního sběrače v části Troubelice – sídliště. 

 

- obec Přáslavice 

Pol.č.     Objekt      Cena současný stav, s pp (Kč) 

01 Vodovodní řad II-3 a prodloužení   132 487,31 

02 Vodovodní řad III     567 395,01 

03 Vodovodní řad IV     144 393,69 

04 Vodovodní řad V     190 469,45 

05 Vodovodní řad VI     249 687,56 

06 Vodovodní řad B I      1 359 492,89 

07 Vodovodní řad B II     488 051,14 

08 Vodovodní řad B III     432 976,24 

09 Vodovodní řad B IV     88 010,42 

10 Vodovodní řad B V     538 074,47 



11 Vodovodní řad B VI      53 324,17 

12 Vodovodní řad V1     356 862,83 

13 Vodovodní řad V2     108 126,41 

14 Prodloužení V2 ke sběrovému dvoru   114 697,18 

15 Prodloužení IS - vodovod - Šupáková  330 996,50 

16 IS pro lokalitu výstavby RD - Přáslavice  333 585,70 

17 Prodloužení vodovodního řadu na p.č. 1789/1 31 348,10 

18 Prodloužení vodovodního řadu na p.č. 163/36 42 445,97 

19 Prodloužení vodovodního řadu - Moravcovi  158 998,56 

20 Přáslavice-Vilky - IS - vodovod    195 038,66 

21 Prodloužení vodovodu - Vodičkovi   233 293,26 

22 Vodovod před ČOV  - č.p.49 –75     141 416,54 

23 Vodovod u RD č. p 130 -182    194 512,87 

24 Vodovod u RD č. p 271 -332    66 272,24 

Výše uvedeným znaleckým posudkem č. 173-003/2017 byla určena cena tohoto 

nepeněžitého vkladu akcionáře obce Přáslavice 6.551.960,- Kč, a ta odpovídá úhrnnému 

emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, 

jemuž může odpovídat úhrnný emisní kurz akcií, které mají být vydány jako protiplnění za 

tento nepeněžitý vklad. Jako protiplnění bude akcionáři obci Přáslavice vydáno proti takto 

určenému a upsanému nepeněžitému vkladu celkem 6 kmenových akcií kmenových akcií 

společnosti o jmenovité hodnotě po 1.000.000,- Kč, 5 kmenových akcií společnosti o 

jmenovitě hodnotě po 100.000,- Kč, 5 kmenových akcií společnosti o jmenovitě hodnotě po 

10.000,- Kč, 1 kmenová akcie společnosti o jmenovitě hodnotě po 1.000,- Kč, všechny znějící 

na jméno s omezenou převoditelností podle ust. čl. 7 odst. 3 stanov společnosti, přičemž 

emisní kurz odpovídat jmenovité hodnotě; akcie budou vydány v listinné podobě. Rozdíl mezi 

cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií ve výši 960,- Kč 

tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. 

 

Odůvodnění: Jedná se o stávající vodovodní řady a související infrastrukturu pro zásobování 

pitnou vodou obce Přáslavice. Převod staveb, jejich směna a současný vklad do nepeněžitého 

majetku VHS Olomouc a.s. je vyvolána snahou sjednotit vlastnictví infrastrukturních staveb 

z hlediska funkčnosti jejich provozování.  

 

 

Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.  

Akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 

479 zákona o obchodních korporacích, jejíž návrh vyhotoví představenstvo Vodohospodářské 

společnosti Olomouc, a. s. Lhůta pro upsání akcií začne běžet od doručení návrhu na upsání 

akcií (po právní moci zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu 

nepeněžitým vkladem) a skončí uplynutím 30 dnů od jejího započetí. Místem pro upisování 

akcií uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti Vodohospodářská společnost 

Olomouc, a.s., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772. O počátku 

lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat akcionáře, kteří budou 

upisovat akcie a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií, jim bude zaslán i návrh 

smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé jsou povinni ve lhůtě nejpozději do 30, dnů od podpisu 

smlouvy o upsání akcií předat nepeněžitý vklad a tím splatit 100 % jmenovité hodnoty 

upsaných akcií písemným prohlášením vkladatele, na které reaguje představenstvo 

společnosti prohlášením, že nepeněžitý vklad byl splacen.  

 

 



Představenstvo společnosti jakožto svolavatel valné hromady navrhuje akcionářům 

schválení v bodu 6. pořadu jednání navrhovaného rozhodnutí (usnesení), takto:  

Valná hromada v souladu s ust. čl. 12 odst. 2 písm. l) stanov společnosti schvaluje směnu 

infrastrukturního majetku z vlastnictví Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. do 

vlastnictví obce Přáslavice, a to:  

 

Pol.č.    Objekt      Cena současný stav, s pp (Kč) 

01  Čerpací stanice a odlehčovací komora OK3  114 353,95 
02 Výtlačný řad SV od ČS 529 469,44 

03 Jednotná stoka S  329 353,32 
04 Odlehčovací stoka OS - z OK3 do Š2D  44 959,40 
05 Odtok z OK3 na ČS OV - část 1  22 545,35 
06 Splašková stoka S1  384 452,54 
07 Splašková stoka S1-1  80 023,53 

08 Splašková stoka S1-2  33 312,74 
09 Splašková stoka S1-3 část 1  24 631,20 

10 Splašková stoka S1-3 část 2  260 444,25 
11 Splašková stoka S1-4  18 900,54 
12 Splašková stoka S1-5  26 021,41 
13 Splašková stoka S1-6  86 838,96 

14 Dešťová stoka S2  179 671,63 
15 Dešťová stoka S2 -1  37 063,44 
16 Dešťová stoka S3  20 575,65 

17 Dešťová stoka S4  58 838,39 
18 Dešťová stoka S5  62 145,57 

a pozemku parc. č. 1954/7 ostatní plocha – jiná plocha zaps. na LV č. 573 pro kat. úz. a obec 

Přáslavice – odhadní cena   20.050,64  

  Zjištěná cena celkem  2 333 650,00 

 

a infrastrukturního majetku z vlastnictví obce Přáslavice do vlastnictví Vodohospodářské 

společnosti Olomouc, a. s., a to 

 

Pol.č.     Objekt    Cena nákladově současný stav, bez pp (Kč) 

01 Vodovodní řad I     1 936 697,29 

02 Vodovodní řad II     1 838 295,49 

03 Vodovodní řad II-2     152 331,47 

 Cena podle vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění. 2 379 960,- Kč   

 

a současně schvaluje způsob vypořádání rozdílu mezi zjištěnými cenami směňovaných 

nemovitostí 

 

Odůvodnění: Rozhodnutí o převodu infrastrukturního majetku společnosti do vlastnictví obcí 

přísluší dle čl. 12 odst. 2 písm. l) valné hromadě společnosti. Realizací směny majetku a 

následného vkladu majetku do a.s. dojde ke sjednocení vodovodu v obci a naopak celá 

kanalizace včetně ČS a ČOV bude v majetku a provozování obce. 

 

Valná hromada bere na vědomí informace o uzavření kupní smlouvy mezi 

Vodohospodářskou společností Olomouc, a. s. a VHS SITKA s. r. o., IČ: 47150891, 

informaci o uzavření směnné smlouvy mezi Vodohospodářskou společností Olomouc, a. s. a 



VHS SITKA s. r. o., IČ: 47150891, informace o závazku města Uničova a o způsobu jeho 

uhrazení. 

 

Odůvodnění: Uvedená právní jednání náleží představenstvu společnosti. To o nich valné 

hromadě podává toliko informaci.  

 

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce 

(tzn. statutárního zástupce, delegáta jakožto zástupce obce, popř. zástupce na základě písemné 

plné moci). Každých 1.000,- Kč nominální hodnoty vlastněných akcií představuje jeden hlas. 

Zástupce akcionáře na základě plné moci nebo delegát obce je povinen před zahájením valné 

hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným 

akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, popř. pověření (usnesení), na jehož 

základě je delegován. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně 

ověřen. Statutární orgány právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v 

prvopise nebo v úředně ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument 

osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo právnickou osobu akcionáře 

samostatně zastupovat. Zástupci či delegáti právnických osob, které jsou akcionáři 

společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární orgány k osvědčení delegace či správnosti 

zmocnění k zastupování právnické osoby. Akcionáři, jejich zástupci či delegáti jsou povinni 

prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem. Bez 

splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva 

akcionáře.  

 

 

V Olomouci dne 11. 5. 2017 

 

Představenstvo společnosti 

 

 

 

 
Vybrané ekonomické ukazatele hospodaření společnosti za období roku 2016 

 v tis.Kč.   
Aktiva celkem 975 252 Pasiva celkem 972 252 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 Vlastní kapitál 837 550 

Dlouhodobý majetek 898 226 Základní kapitál 573 230 

Oběžná aktiva 76 697 Cizí zdroje 136 807 

Časové rozlišení 329 Časové rozlišení 895 

    
    

Výnosy celkem 66 964 Náklady celkem 46 785 

    
Výsledek hospodaření  20 179   

    

 


