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Název materiálu
Vyjádření komise

VAK Trutnov, a.s. - upsání akcií a nepeněžitý vklad do společnosti.

Předchozí usnesení

RM 2016-863/16
ZM
Porada vedení
d o p o r uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
d o p o r uč uj e
01.01
zastupitelstvu města schválit záměr a zveřejnění záměru města vnést nepeněžitý
vklad města Trutnova do společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se
sídlem Trutnov, Revoluční 19, IČ: 60108711 v podobě souboru majetku určeného
k provozování vodovodního a kanalizačního systému města Trutnova, jehož
specifikace je uvedena ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Pavla Bartoše
č. 1083-30/2016 ze dne 07.07.2016, včetně převodu hmotných nemovitých věcí pozemků st.p.č. 324 a 392 a p.p.č. 4269, vše v k.ú. Starý Rokytník a obci Trutnov,
01.02
zastupitelstvu města schválit záměr a zveřejnění záměru města provést upsání
17.361 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. podle usnesení
představenstva této společnosti ze dne 04.08.2016 o zvýšení základního kapitálu
upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs v celkové výši 17.361.000,00 Kč
bude splacen nepeněžitým vkladem.
Zastupitelstvo města Trutnova
sc hv a l uj e
01.01
záměr a zveřejnění záměru města vnést nepeněžitý vklad města Trutnova do
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem Trutnov, Revoluční
19, IČ: 60108711 v podobě souboru majetku určeného k provozování
vodovodního a kanalizačního systému města Trutnova, jehož specifikace je
uvedena ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Pavla Bartoše č. 108330/2016 ze dne 07.07.2016, včetně převodu hmotných nemovitých věcí pozemků st.p.č. 324 a 392 a p.p.č. 4269, vše v k.ú. Starý Rokytník a obci
Trutnov, v hodnotě 17.361.210 Kč,
01.02
záměr a zveřejnění záměru města provést upsání 17.361 ks akcií společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. podle usnesení představenstva této
společnosti ze dne 04.08.2016 o zvýšení základního kapitálu upisováním
nových akcií, jejichž emisní kurs v celkové výši 17.361.000,00 Kč bude splacen
nepeněžitým vkladem, 210 Kč bude uhrazeno na účet města Trutnova.

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Důvodová zpráva:
Viz níže.
Přílohy: Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem _______________________________________________________________________________________
Kontrola materiálu právníkem před PV

Mgr. Lamačová
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Podpis vedoucího odboru: Ing. Radek Hojný

Důvodová zpráva:
Dne 05.08.2016 byl předložen odboru majetku města Trutnov návrh smlouvy o upsání akcií nepeněžitým
vkladem města Trutnova při zvyšování základního kapitálu společnosti VAK Trutnov, a.s. za účelem vložení
souboru níže uvedeného majetku jako nepeněžitého vkladu do společnosti.
Jedná se o vodovodní řad pro veřejnou potřebu v oblasti Střítež - Starý Rokytník - Bojiště u Trutnova v úhrnné
délce 2 793 m, podle Záznamu o průběhu jednání konaném 26.06.1970 ve Stříteži, ve věci vodohospodářské
kolaudace vodovodu pod č.j. Vod. 662/70-K ze dne 02.07.1970 a Rozhodnutí na základě jednání konaného dne
22.10.1979 pod č.j. Vod. 2274/79-Km ze dne 15.11.1979, jehož specifikace je uvedena ve znaleckém posudku
soudního znalce Ing. Pavla Bartoše č. 1083-30/2016 ze dne 07.07.2016.
Předmětem nepeněžitého vkladu jsou konkrétně:
- Vodovodní řad a infrastruktura ve výše uvedených oblastech v obci Trutnov, sestávající zejména z:
o propojení vodovodu mezi Starým Rokytníkem a vodojemem Trutnov – park, podzemní
přerušovací komory a odpadního potrubí od přerušovací komory, vše v k.ú. Bojiště u
Trutnova,
o nadzemního objektu vodojemu Střítež nacházejícího se na pozemku – p.p.č. 325/3, potrubí,
podzemní části vodojemu Střítež a odpadního potrubí z vodojemu Střítež, vše v k.ú. Střítež u
Trutnova,
o nadzemního objektu vodojemu Starý Rokytník nacházejícího se na pozemku – st.p.č. 324,
nadzemního objektu zdroje vody nacházejícího se na pozemku st.p.č. 392 včetně venkovního
schodiště a opěrné zídky venkovního schodiště, dvou pramenních jímek nacházejících se na
pozemku p.p.č. 4269, čerpací jímky nacházející se na pozemku p.p.č. 4360, potrubí, podzemní
části vodojemu Starý Rokytník, vše v k.ú. Starý Rokytník,
- pozemky – st.p.č. 324 a 392 a p.p.č. 4269, vše v k.ú. Starý Rokytník.
Nepeněžitý vklad je oceněn částkou ve výši 17.361.210,00 Kč.
Představenstvo společnosti přijalo dne 04.08.2016 usnesení, ve kterém rozhodlo o zvýšení základního kapitálu o
částku 17.361.000,00 Kč. Dle usnesení představenstva má společnost vydat 17.361 ks listinných kmenových
akcií (jmenovitá hodnota akcie je 1.000,00 Kč).
Rozdíl mezi uvedenou hodnotou nepeněžitého vkladu ve výši 210,00 Kč se zavazuje společnost uhradit
bezhotovostně městu na jeho učet.
Dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) a § 85 písm. a) a e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
rozhoduje zastupitelstvo města o účasti v již založených právnických osobách (upsání akcií, zvýšení základního
kapitálu společnosti), převodu hmotných nemovitých věcí (pozemků) a ostatních nepeněžitých vkladech do
právnických osob.
Technické podklady a ostatní související materiály nezbytné k přípravě převodu jsou k dispozici na odboru
majetku města Trutnov k nahlédnutí.

