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VAK Trutnov a.s. – účast města Trutnov na zvýšení základního kapitálu
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města Trutnova schválit účast města Trutnova na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem nábřeží
Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov, identifikační číslo 60108711,
upsáním 26.000 kusů kmenových akcií, ve jmenovité hodnotě každé 1.000,00 Kč,
znějících na jméno, v listinné podobě, za cenu (emisní kurz), který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy 1.000,00 Kč za jednu akcii o jmenovité
hodnotě 1.000,00 Kč. Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva města Trutnov, zápisem do listiny upisovatelů tak, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč lze upsat 1 novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00
Kč. Upisované akcie budou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud
vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná
jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, to je: kmenové, na jméno
v listinné podobě, s omezenou převoditelností, vázanou na předchozí souhlas
valné hromady, dle stanov společnosti. Město Trutnov bude povinno zcela splatit
emisní kurz jím upsaných akcií, nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání
akcií, a to na bankovní účet společnosti číslo 35-9871180247/0100, vedený u
Komerční banky, a.s.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
účast města Trutnova na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem nábřeží Václava Havla 19, Dolní
Předměstí, 541 01 Trutnov, identifikační číslo 60108711, upsáním 26.000
kusů kmenových akcií, ve jmenovité hodnotě každé 1.000,00 Kč, znějících
na jméno, v listinné podobě, za cenu (emisní kurz), který odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy 1.000,00 Kč za jednu akcii o jmenovité
hodnotě 1.000,00 Kč. Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva
města Trutnov, zápisem do listiny upisovatelů tak, že na jednu dosavadní
akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč lze upsat 1 novou akcii o jmenovité
hodnotě 1.000,00 Kč. Upisované akcie budou stejného druhu jako akcie,
které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená budou stejná jako práva spojená s akciemi společností již vydanými, to je: kmenové, na jméno v listinné podobě, s omezenou
převoditelností, vázanou na předchozí souhlas valné hromady, dle stanov
společnosti. Město Trutnov bude povinno zcela splatit emisní kurz jím
upsaných akcií, nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, a to na
bankovní účet společnosti číslo 35-9871180247/0100, vedený u Komerční
banky, a.s.
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Důvodová zpráva:
Město Trutnov je jedním z akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s a jeho podíl na
základním kapitálu činí 49,44 %.
Společnost Vodovody a kanalizace bude v rámci své investiční činnosti realizovat akci Odkanalizování
obce Babí, jejímž účelem je vybudování gravitačních a výtlačných kanalizační řadů v obci Babí a části k.ú.
Horní Staré Město, kde dochází k napojení na stávající kanalizační systém města Trutnov. Přínosem pro
obyvatele Babí bude možnost přímého napojení na ČOV bez nutnosti řešení likvidace svých odpadních vod
individuálně. Předpokládané zahájení stavby je září 2020 a doba výstavby 18 měsíců.
Na tuto akci podala společnost žádost o dotaci v rámci Národního programu životního prostředí na SFŽP.
Způsob financování akce:
Celkové náklady na realizaci
Dotace ze SFŽP
Vlastní zdroje
Z toho:
podíl VAK
podíl město Trutnov

84.719.435,68 Kč
54.008.640,24 Kč
30.710.795,44 Kč
4.710.795,44 Kč
26.000.000,00 Kč

Podíl města Trutnova na financování této akce bude proveden zvýšením základního kapitálu společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov formou upsání 26.000 kusů kmenových akcií ve jmenovité hodnotě
1.000,00 Kč. Emisní kurz akcií upsaných městu Trutnov ve výši 26.000.000,00 Kč bude splatný do jednoho
měsíce od data upsání.
Obdobným způsobem se na investičních akcích na svém území budou podílet i další města a obce, které
jsou také akcionáři VAK Trutnov. (Pec pod Sněžkou – 30,00 mil. Kč, Janské Lázně 3.70 mil. Kč, Svoboda
nad Úpou 5,40 mil. Kč). Celkové navýšení základního kapitálu bude 65,10 mil. Kč, po jeho realizaci bude
mít město Trutnov dál rozhodující vliv ve společnosti VAK, a to ve výši 48,44 %.

Výdaje budou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 41, položka 6201 (v případě schválení ZM)
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 18.02.2020

Mgr. Jiří Ratajík
Podpis vedoucího odboru

