POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo akciové společnosti
VaK Bruntál a.s.,
se sídlem tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, IČ: 476 75 861 (dále jen VaK Bruntál a.s.)
svolává postupem podle ust. § 402 zákona č.90/2012 Sb. (dále jen ZOK)
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
která se bude konat dne 19. června 2018 od 9.30 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu Bruntál
na adrese Bruntál, Nádražní 20
POŘAD JEDNÁNÍ:
1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Rozhodnutí dle ust. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. o částku
1.560.000,-Kč upsáním nových akcií určeným zájemcem, které budou vydány za nepeněžitý vklad tohoto
určeného zájemce.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti VaK Bruntál a.s. a o stavu jejího majetku za
rok 2017, přednesení údajů z řádné účetní závěrky společnosti VaK Bruntál a.s. za rok 2017. Přednesení
údajů ze zprávy o vztazích za účetní období roku 2017, přednesení závěrů ke zprávě o vztazích za účetní
období roku 2017. Přednesení zprávy auditora k řádné účetní závěrce za rok 2017 a přednesení návrhu
na rozdělení zisku za rok 2017.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření dozorčí rady k přezkoumané řádné účetní závěrce
společnosti VaK Bruntál a.s. za rok 2017 a k přezkoumanému návrhu představenstva na rozdělení zisku
za rok 2017. Informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2017 a stanovisko
ke zprávě o vztazích za účetní období roku 2017.
6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti VaK Bruntál a.s. za rok 2017.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017.
8. Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení změny smluv o výkonu funkce člena představenstva.
9. Rozhodnutí dle ust. § 59 odst. 2 ZOK o schválení změny smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady.
10. Rozhodnutí o určení auditora k provedení ověření řádné účetní závěrky společnosti VaK Bruntál a.s. za
rok 2018.
11. Závěr
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 04. 06. 2018, tj. patnáctý kalendářní den přede dnem
konání valné hromady. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že práva
spojená se zaknihovanými akciemi vykonává osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných
papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a proto valné hromady konané dne 19. 06. 2018 se může účastnit
a vykonat na ní hlasovací práva (osobně či prostřednictvím svého zmocněnce) ten akcionář, který je ke dni
04. 06. 2018 zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník alespoň jedné akcie vydané
společností VaK Bruntál a.s.
Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen registrace) bude probíhat dne 19. 06. 2018, od 8.30 hod.,
v místě konání valné hromady. Fyzická osoba – akcionář, předloží při prezenci platný průkaz totožnosti. Člen
statutárního orgánu jednající za právnickou osobu – akcionáře, předloží při prezenci vedle svého platného
průkazu totožnosti i originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z veřejného rejstříku ve smyslu ust. § 1
zákona č. 304/2013 Sb. (zejména výpis z obchodního rejstříku) vedeného příslušným rejstříkovým soudem
(ne starší 3 měsíců před datem konání valné hromady). Těmito výpisy je povinen se prokázat i zmocněnec
právnické osoby jednající na základě plné moci. Osoba jednající jménem obce/města – akcionáře, předloží
při prezenci vedle svého platného průkazu totožnosti i usnesení zastupitelstva příslušné obce/města přijatého
dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona o obcích o její delegaci, jakožto zástupce obce, na valnou hromadu
akcionářů společnosti. Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, musí se zmocněnec prokázat
platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého
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zastupuje, či úředně ověřenými podpisy osob, které jsou oprávněny, jakožto členové statutárního orgánu
akcionáře, jednat za zastoupeného akcionáře jeho jménem. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě
musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení jen na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách
v určitém období.
Způsob hlasování a výkon dalších akcionářských práv na valné hromadě je obsažen v jednacím řádu valné
hromady, jenž tvoří Přílohu č. 1 Pozvánky.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
Bod 1: Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu
valné hromady a osoby pověřené sčítáním hlasů, ve znění návrhu, který předloží představenstvo valné
hromadě ke schválení.
Zdůvodnění: Návrh vychází z ust. § 422 ZOK, jenž ukládá zvolit shora uvedené orgány valné hromady.
Představenstvo upřesní návrh jednotlivých osob, které mají být zvoleny do orgánů valné hromady až na řádné
valné hromadě pro případ, že by některá z osob, pokud by byla uvedena již v pozvánce na valnou hromadu,
onemocněla nebo z pracovních či jiných důvodu se nemohla fakticky účastnit valné hromady.
Bod 2: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady společnosti VaK Bruntál a.s., ve
znění předneseného návrhu jednacího řádu, jenž tvoří Přílohu č. 1 Pozvánky.
Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je institut předvídaný stanovami společnosti a využívaný na valných
hromadách společnosti VaK Bruntál a.s. Jednací řád zejména obsahuje způsob výkonu akcionářských práv na
valné hromadě, způsob hlasování na valné hromadě. Návrh jednacího řádu valné hromady předkládaný
představenstvem tvoří Přílohu č. 1 Pozvánky.
Bod 3 Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje v souladu s ust. § 475 ZOK o zvýšení základního kapitálu
společnosti VaK Bruntál a.s. upsáním nových akcií určeným zájemcem:
I. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen
Základní kapitál společnosti VaK Bruntál a.s. se zvyšuje o částku 1.560.000,-Kč upsáním nových akcií, a to
z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 408.063.000,-Kč, na novou výši základního kapitálu, která činí
409.623.000,-Kč.
Upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku 1.560.000,-Kč se při tomto zvýšení základního kapitálu
společnosti VaK Bruntál a.s. nepřipouští.
II. Upisované akcie
Základní kapitál společnosti VaK Bruntál a.s. se zvyšuje upsáním těchto nových akcií:
počet upisovaných akcií (celkem):
jmenovitá hodnota každé upisované akcie:
úhrnná jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií:
druh upisovaných akcií:
forma upisovaných akcií:

1.560 ks,
1.000,- Kč,
1.560.000,-Kč,
kmenové,
na jméno,

které společnost VaK Bruntál a.s. vydá jako zaknihované cenné papíry (dále jen Akcie).
III. Emisní kurs upisovaných akcií
Emisní kurs každé upisované Akcie činí:
Úhrnný emisní kurs všech upisovaných Akcií činí:

1.000,-Kč
1.560.000,-Kč

IV. Přednostní právo na upisování akcií
Podle ust. § 484 odst. 1 ZOK akcionářům náleží přednostní právo na upsání nových akcií společnosti
upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu jen tehdy, má-li být jejich emisní kurs
splácen v penězích.
Akcionářům ze zákona nenáleží přednostní právo na upsání nových Akcií upisovaných ke zvýšení základního
kapitálu společnosti, neboť emisní kurs všech nových Akcie upisovaných ke zvýšení základního kapitálu
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společnosti VaK Bruntál a.s. se v celém rozsahu splácí výlučně jen vnesením nepeněžitého vkladu města
Břidličná, který je specifikován (popsán) pod bodem XI.
V. Určený zájemce, kterému bude nabídnuto upsání akcií smlouvou o upsání akcií
Všechny nové Akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s. budou nabídnuty
k upsání určenému zájemci, kterým je:
-

Město Břidličná, se sídlem na adrese: Nábřežní 452, 793 51 Břidličná, IČ: 002 95 906 (dále jen město
Břidličná),

jemuž společnost VaK Bruntál a.s. nabídne, aby smlouvou o upsání akcií ve smyslu ust. § 479 ZOK upsal celkem
1.560 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 1.560.000,-Kč, za emisní kurs
všech jím upisovaných Akcií v úhrnné výši 1.560.000,-Kč, jenž město Břidličná v celém rozsahu splatí dle ust.
§ 15 ZOK vnesením svého nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI. do základního kapitálu
společnosti VaK Bruntál a.s., který je podle znaleckého posudku ve svém souhrnu oceněn částkou ve výši
1.560.000,-Kč (viz bod IX.).
VI. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky
VII. Místo upisování nových Akcií a upisovací lhůta
Místo upisování nových Akcií: Místem upisování Akcií je sídlo obchodní společnosti VaK Bruntál a.s., na
adrese tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál.
Upisovací lhůta: Určený zájemce je oprávněn upsat všechny nové Akcie specifikované pod bodem II.,
upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., do konce upisovací lhůty, jejíž délka je
stanovena: ode dne 20. 06. 2018 - do dne 30. 10. 2018 (dále jen upisovací lhůta).
Upsáním Akcií se rozumí - uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 ZOK mezi společností VaK
Bruntál a.s., na straně jedné a městem Břidličná, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými
podpisy účastníků obou smluvních stran, v upisovací lhůtě tak, aby do konce upisovací lhůty stanovené pod
bodem VII. (tj. do dne 30. 10. 2018) byla uzavřená smlouva o upsání akcií uveřejněna prostřednictvím registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, přičemž touto smlouvou město Břidličná upíše celkem
1.560 ks Akcií specifikovaných pod bodem II., na zvýšení základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., za
nepeněžitý vklad města Břidličná specifikovaný pod bodem XI., jímž v celém rozsahu splatí emisní kurs všech
jím upsaných Akcií.
Společnost VaK Bruntál a.s. je povinna uveřejňovat smlouvy, jejichž je smluvní stranou, prostřednictvím
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Podle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.
smlouva, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění. Smlouva o upsání akcií uzavřená mezi společností VaK Bruntál a.s. a městem Břidličná,
jakožto upisovatelem, v upisovací lhůtě - nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Společnost VaK Bruntál a.s. postupem podle ust. § 5 zákona č. 340/2015
Sb. zašle smlouvu o upsání akcií správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv do 3
pracovních dní od jejího uzavření s úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran.
Společnost VaK Bruntál a.s. první den upisovací lhůty doručí městu Břidličná, na adresu jeho sídla, návrh na
uzavření smlouvy o upsání akcií opatřený úředně ověřenými podpisy osob členů představenstva oprávněných
jednat za společnost VaK Bruntál a.s., jenž bude mít náležitosti stanovené v ust. § 479 ZOK, kterým společnost
VaK Bruntál a.s. nabídne městu Břidličná upsání celkem 1.560 ks Akcií specifikovaných pod bodem II.,
upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, jako protiplnění za nepeněžitý vklad města Břidličná
specifikovaný (popsaný) po bodem XI., s výzvou k přijetí tohoto návrhu smlouvy o upsání akcií v upisovací
lhůtě stanovené pod bodem VII. tak, aby nejpozději dne 30. 10. 2018 mohla být uzavřená smlouva o upsání
akcií uveřejněna prostřednictvím registru smluv, postupem podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže město Břidličná do konce upisovací lhůty
stanovené pod bodem VII. projeví vůči společnosti VaK Bruntál a.s. souhlas s doručeným návrhem smlouvy o
upsání akcií. Souhlas s návrhem smlouvy o upsání akcií město Břidličná projeví navenek vůči společnosti VaK
Bruntál a.s. tím způsobem, že doručený návrh smlouvy o upsání akcií podepíše (s úředním ověřením tohoto
podpisu) osoba oprávněná zastupovat město Břidličná navenek (starosta, nebo jiná osoba oprávněná za
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město Břidličná tuto smlouvu o upsání akcií podepsat) a takto podepsanou smlouvu o upsání akcií město
Břidličná doručí v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII. do místa pro upisování nových Akcií na adresu:
VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, tak, aby uzavřená smlouva o upsání akcií byla nejpozději
poslední den upisovací lhůty (t.j. dne 30.10.2018) uveřejněna prostřednictvím registru smluv, postupem
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Právní účinky upsání nových Akcií nastanou, jestliže v upisovací lhůtě stanovené pod bodem VII. nabude
účinnosti smlouva o upsání akcií uzavřená mezi společností VaK Bruntál a.s. a městem Břidličná, jakožto
upisovatelem.
VIII. Místo a lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu:
Místo pro vnesení nepeněžitých vkladů: Místem pro splnění vkladové povinnosti města Břidličná spočívající
dle ust. § 15 ZOK ve vnesení předmětu jeho nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti VaK
Bruntál a.s. je: sídlo společnosti VaK Bruntál a.s., na adrese tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál.
Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu: Město Břidličná, je povinno splnit svou vkladovou povinnost
spočívající dle ust. § 15 ZOK ve vnesení předmětu svého nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI.
do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., způsobem obsaženým pod bodem X., ve lhůtě – do 60
dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi městem Břidličná, jakožto upisovatelem
a společností VaK Bruntál a.s., kterou město Břidličná upíše všechny nové Akcie upisované ke zvýšení
základního kapitálu společnosti, v počtu 1.560 kusů.
Úhrnný emisní kurs všech 1.560 ks nových Akcií, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti VaK
Bruntál a.s. - se v celém rozsahu splácí výlučně vnesením nepeněžitého vkladu města Břidličná
specifikovaného pod bodem XI., ve lhůtě pro vnesení nepeněžitého vkladu města Břidličná, uvedené pod
bodem VIII.
IX. Schválení nepeněžitého vkladu města Břidličná, částky jeho ocenění a určení emisního kursu akcií,
jmenovité hodnoty, formy a druhu akcií, které za nepeněžitý vklad města Břidličná budou vydány
Hodnota nepeněžitého vkladu určeného zájemce – města Břidličná - specifikovaného (popsaného) pod
bodem XI., se v jeho souhrnu oceňuje částkou ve výši 1.560.000,-Kč, stanovenou na základě znaleckého
posudku č. 3291-12/2018, ze dne 24. 04. 2018, vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem
v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí a podniků a tato částka ocenění hodnoty
nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI., se schvaluje.
Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad určeného zájemce – města Břidličná do základního kapitálu
společnosti VaK Bruntál a.s., jehož předmět je specifikován (popsán) pod bodem XI. a souhlasí s tím, aby
určený zájemce - město Břidličná, vnesením předmětu tohoto nepeněžitého vkladu do základního kapitálu
společnosti VaK Bruntál a.s. ve smyslu ust. § 15 ZOK, jehož hodnota je oceněna částkou ve výši 1.560.000,Kč, splatil celý emisní kurs všech jím upsaných Akcií, v úhrnné výši 1.560.000,-Kč.
Za nepeněžitý vklad města Břidličná specifikovaný pod bodem XI., jehož hodnota je oceněna částkou ve výši
1.560.000,-Kč, společnost VaK Bruntál a.s. vydá ve smyslu ust. § 520 zákona č. 89/2012 Sb. ve prospěch města
Břidličná celkem 1.560 ks kmenových Akcií na jméno, v úhrnné jmenovité hodnotě 1.560.000,-Kč (což
představuje 1 ks Akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč), jejichž úhrnný emisní kurs činí 1.560.000,-Kč (což
představuje 1 ks Akcie za emisní kurs 1.000,-Kč). Všechny tyto Akcie v počtu 1.560 ks budou vydány jako
zaknihované cenné papíry, okamžikem jejich zápisu na majetkový účet upisovatele - města Břidličná, vedený
Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů.
X. Způsob vnesení nepeněžitého vkladu města Břidličná
Město Břidličná - splní svou vkladovou povinnost ve smyslu ust. § 15 ZOK spočívající ve vnesení předmětu
jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod bodem XI. do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s.,
za účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. a splacení celého emisního kursu jím upsaných
Akcií tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s. (viz. místo pro vnesení nepeněžitého vkladu) předá k rukám
buď předsedy, nebo místopředsedy představenstva a současně dalšího člena představenstva společnosti VaK
Bruntál a.s.:
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i.

Písemné prohlášení města Břidličná o vnesení jeho nepeněžitého vkladu specifikovaného pod
bodem XI. učiněné ve smyslu ust. § 19 ZOK, s úředně ověřeným podpisem starosty města Břidličná
(nebo jiné osoby oprávněné za město Břidličná takové prohlášení podepsat), obsahující projev vůle
města Břidličná, že ve smyslu ust. § 15 a ust. § 19 ZOK, na splnění své vkladové povinnosti a za
účelem zvýšení své účasti ve společnosti VaK Bruntál a.s. a splacení celého emisního kursu všech
jím upsaných Akcií v počtu 1.560 ks, vkládá do společnosti VaK Bruntál a.s. a převádí do jejího
vlastnictví celý předmět svého nepeněžitého vkladu specifikovaný a schválený jako nepeněžitý
vklad pod bodem IX. a XI. tohoto usnesení řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál a.s. o
zvýšení jejího základního kapitálu, ze dne 19. 06. 2018, kterým je: - vodovod ve smyslu ust. § 2 odst.
1 zákona č. 274/2001 Sb., ve vlastnictví města Břidličná, č. majetkové evidence 8120-61488900295906-1/1, tvořený: vodovodními řady „B“, „B4“, „B5“ a „G“ („G“ DN 100 a „G“ DN 80)
s armaturami na potrubí (podzemní litinové hydranty a šoupátka), Přerušovací komorou 50 m3
(Břidličná), s příslušenstvím této přerušovací komory (potrubí havarijního odpadu z armaturní
šachty, ocelové potrubí a litinové tvarovky, plováková klapka, automatický vzdušník, vodoměr,
šoupátka, propojovací potrubí), jež byly jako nepeněžitý vklad ve svém souhrnu oceněny částkou
ve výši 1.560.000,-Kč, na základě znaleckého posudku č. 3291-12/2018, ze dne 24. 04. 2018,
vypracovaného ing. Miroslavem Bešíkem, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a
odhady nemovitostí a podniků. V písemném prohlášení města Břidličná o vnesení jeho
nepeněžitého vkladu musí byt předmět nepeněžitého vkladu města Břidličná specifikován (popsán)
ve shodě s tím, jak je specifikován (popsán) v tomto usnesení valné hromady o zvýšení základního
kapitálu ze dne 19. 06. 2018.

ii.

Datový nosič, na kterém je v elektronické formě uložena - majetková evidence vodovodů
(vodovodních řadů „B“, „B4“, „B5“ a „G“ („G“ DN 100 a „G“ DN 80) s armaturami na potrubí a
Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) s příslušenstvím, specifikovaných (popsaných) pod bodem
XI., náležejících městu Břidličná, č. majetkové evidence 8120-614889-00295906-1/1, a to v rozsahu
údajů, které je vlastník vodovodu povinen vést a vykazovat ohledně tohoto předmětu vkladu dle
vyhlášky ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. vydané k provedení zákona č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizací a předkládat vodoprávnímu úřadu.

iii.

Datový nosič, na kterém jsou v elektronické formě uloženy - pasporty ke stavbám jednotlivých
vodovodních řadů „B“, „B4“, „B5“ a „G“ („G“ DN 100 a „G“ DN 80) s armaturami na potrubí a
pasport ke stavbě Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) s příslušenstvím, specifikovaných
(popsaných) pod bodem XI., které obsahují: - do katastrální mapy zakreslené polohové určení
vedení trasy jednotlivých vodovodních řadů „B“, „B4“, „B5“ a „G“ („G“ DN 100 a „G“ DN 80) v území
a umístění Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) - technickou specifikaci jednotlivých vodovodních
řadů „B“, „B4“, „B5“ a „G“ („G“ DN 100 a „G“ DN 80) a technickou specifikaci Přerušovací komory
50 m3 (Břidličná) s příslušenstvím, uvedených pod bodem XI.

iv.

Projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám vodovodních řadů „B“, „B4“, „B5“ a „G“ („G“ DN
100 a „G“ DN 80), včetně jejich součástí a příslušenství a ke stavbě Přerušovací komory 50 m3
(Břidličná), včetně jejího příslušenství, uvedených pod bodem XI., která v podrobnostech
specifikuje vnášený předmět nepeněžitého vkladu města Břidličná.

Město Břidličná splní povinnost předat společnosti VaK Bruntál a.s. předmět svého nepeněžitého vkladu
specifikovaný pod bodem XI. způsobem „traditio longa manu“ tak, že v sídle společnosti VaK Bruntál a.s.
předá k rukám buď předsedy, nebo místopředsedy představenstva a současně dalšího člena představenstva
společnosti VaK Bruntál a.s.: Písemné prohlášení města Břidličná o vnesení jeho nepeněžitého vkladu (bod
i.); Datový nosič s majetkovou evidencí vodovodů (vodovodních řadů „B“, „B4“, „B5“ a „G“ („G“ DN 100 a
„G“ DN 80) a Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) s příslušenstvím - tvořících předmět nepeněžitého vkladu
města Břidličná (bod ii.); Datový nosič s pasporty vodovodů (vodovodních řadů „B“, „B4“, „B5“ a „G“ („G“ DN
100 a „G“ DN 80) a Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) - tvořících předmět nepeněžitého vkladu města
Břidličná (bod iii.) a Projektovou dokumentaci k jednotlivým stavbám vodovodních řadů „B“, „B4“, „B5“ a
„G“ („G“ DN 100 a „G“ DN 80) a ke stavbě Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) s jejím příslušenstvím tvořících předmět nepeněžitého vkladu města Břidličná (bod iv.), v nichž jsou specifikovány (popsány)
jednotlivé předměty nepeněžitého vkladu města Břidličná.
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XI. Popis nepeněžitého vkladu určeného zájemce města Břidličná:
Valná hromada schvaluje, aby určený zájemce – město Břidličná, ve smyslu ust. § 15 zákona č. 90/2012 Sb.
vložil do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., za účelem zvýšení své účasti v ní a splacení celého
emisního kursu všech jím upsaných Akcií, níže specifikovaný (popsaný) předmět nepeněžitého vkladu do
základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., kterým je vodovod ve smyslu legální definice provedené
v ust. § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., ve vlastnictví města Břidličná, č. majetkové evidence 8120-61488900295906-1/1 jenž je tvořen: níže specifikovanými vodovodními řady „B“, „B4“, „B5“ a „G“ („G“ DN 100 a
„G“ DN 80) s armaturami na potrubí (podzemními hydranty a šoupátky) a níže specifikovanou Přerušovací
komorou 50 m3 (Břidličná) s jejím příslušenstvím, a to konkrétně:
Vodovodním řadem „B“ s armaturami na potrubí, jenž je tvořen souvislým úsekem vodovodního potrubí
v délce 483 m, s profilem potrubí DN 100 mm, v materiálovém provedení potrubí PVC, rok pořízení 1994, jenž
je uložen na ulici Na Poličce, v městě Břidličná. Tento vodovodní řad B je uložen na pozemcích parc.č. 724,
725, 727 a 196/1 v k.ú. Břidličná. Součástmi vodovodního řadu B jsou podzemní hydranty v počtu 3 ks,
v materiálovém provedení litina a šoupátka v počtu 2 ks, které přecházejí do vlastnictví společnosti Vak
Bruntál a.s. společně s převodem vlastnického práva k vodovodnímu řadu B při jeho vnesení do základního
kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., způsobem uvedeným pod bodem X.
Vodovodním řadem „B4“ s armaturami na potrubí, jenž je tvořen souvislým úsekem vodovodního potrubí
v délce 106 m, s profilem potrubí DN 40 mm, v materiálovém provedení potrubí Pe, rok pořízení 1994, jenž
je uložen na ulici Zahradní, v městě Břidličná. Tento vodovodní řad B4 je uložen na pozemcích parc. č. 1489,
1492, 1795 v k.ú. Břidličná. Součástmi vodovodního řadu B4 jsou podzemní hydrant v počtu 1 ks,
v materiálovém provedení litina a šoupátko v počtu 1 ks, které přecházejí do vlastnictví společnosti Vak
Bruntál a.s. společně s převodem vlastnického práva k vodovodnímu řadu B4 při jeho vnesení do základního
kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., způsobem uvedeným pod bodem X.
Vodovodním řadem „B5“ s armaturami na potrubí, jenž je tvořen souvislým úsekem vodovodního potrubí
v délce 62 m, s profilem potrubí DN 40 mm, v materiálovém provedení potrubí Pe, rok pořízení 1994, jenž je
uložen na ulici Zahradní, v městě Břidličná. Tento vodovodní řad B5 je uložen na pozemcích parc. č. 1489 a
parc.č. 1491 v k.ú. Břidličná. Součástmi a příslušenstvím vodovodního řadu B5 jsou podzemní hydrant v počtu
1 ks, v provedení litina a šoupátko v počtu 1 ks, které přecházejí do vlastnictví společnosti Vak Bruntál a.s.
společně s převodem vlastnického práva k vodovodnímu řadu B5 při jeho vnesení do základního kapitálu
společnosti VaK Bruntál a.s., způsobem uvedeným pod bodem X.
Vodovodním řadem „G“ („G“ DN 100 a „G“ DN 80) s armaturami na potrubí, jenž je tvořen souvislým úsekem
vodovodního potrubí o celkové délce 250 m, v materiálovém provedení potrubí PVC, rok pořízení 1994, jenž
je uložen na ulici Slunečná, v městě Břidličná, z něhož:
-

část vodovodního potrubí v délce 148 m, má profil potrubí DN 100 mm a je uložena na pozemcích
parc.č. 270/1, 295, 931/1 a 939, v k.ú. Břidličná,

-

část vodovodního potrubí v délce 102 m, má profil potrubí DN 80 mm a je uložena na pozemcích
parc.č. 939, 940/1, 957, 1242, v k.ú. Břidličná.

Součástmi vodovodního řadu G („G“ DN 100 a „G“ DN 80) jsou podzemní hydranty v počtu 3 ks,
v materiálovém provedení litina a šoupátka v počtu 2 ks, které přecházejí do vlastnictví společnosti Vak
Bruntál a.s. společně s převodem vlastnického práva k vodovodnímu řadu G při jeho vnesení do základního
kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., způsobem uvedeným pod bodem X.
Přerušovací komorou 50 m3 (Břidličná) s příslušenstvím, umístěnou na pozemku parc.č. 1411/2 v k.ú.
Břidličná, jež není součástí tohoto pozemku, v provedení betonové, monolitické podzemní nádrže (stavby) o
celkové výměře 120,56 m3 (obestavěného prostoru) = 4,5 x 9,4 x 2,7 + 1,95 x 3,1 x 1,05, která je rozdělena
na armaturní komoru a akumulační komoru. Vstup do Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) je opatřen
litinovým poklopem o rozměrech 600 mm x 600 mm.
Přerušovací komora 50 m3 (Břidličná) je dále tvořena tímto technologickým a stavebním příslušenstvím:
Technologické příslušenství Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) je tvořeno: a) ocelovým potrubím DN 150
mm a DN 200 mm a litinovými tvarovkami DN 150 mm a DN 200 mm, kterými je přerušovací komora
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vystrojena; b) plovákovou klapkou DN 200, kterou je přerušovací komora osazena na přítoku do komory; c)
automatickým vzdušníkem firmy HAWLE DN 50 mm, vodoměrem MEINECKE DN 150 a šoupátkem DN 150
MM, kterými je přerušovací komora osazena na odtoku z komory; d) ocelovým potrubím DN 150 osazeným
šoupátkem DN 150 mm, kterým je propojen přítok a odtok z přerušovací komory.
Stavební příslušenství Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) je tvořeno: havarijním odpadem z armaturní
šachty Přerušovací komory v délce 118 m, s profilem potrubí DN 200 mm, v materiálovém provedení PVC,
který je veden z Přerušovací komory a uložen na pozemek parc.č. 1411/1, v k.ú. Břidličná.
Veškeré technologické a stavební příslušenství Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná) přechází do vlastnictví
společnosti Vak Bruntál a.s. společně s převodem vlastnického práva k Přerušovací komoře 50 m3 (Břidličná)
při jejím vnesení do základního kapitálu společnosti VaK Bruntál a.s., způsobem uvedeným pod bodem X.
Celý předmět nepeněžitého vkladu určeného zájemce – města Břidličná do základního kapitálu společnosti
VaK Bruntál a.s., tj. všechny vodovodní řady B, B4, B5 a G („G“ DN 100 a „G“ DN 80) s armaturami na potrubí,
Přerušovací komora 50 m3 (Břidličná) s příslušenstvím, specifikované pod bodem XI., je ve svém souhrnu
oceněn jako nepeněžitý vklad ve znaleckém posudku č. 3291-12/2018, ze dne 24. 04. 2018, vypracovaném
soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem.
Zdůvodnění: Společnost VaK Bruntál a.s. je provozovatelem vodovodních řadů a Přerušovací komory, které
jsou předmětem nepeněžitého vkladu města Břidličná. Tyto vodovodní řady jsou napojeny na skupinový
vodovod, který vlastní a provozuje společnost VaK Bruntál a.s. Společnost VaK Bruntál a.s. má dlouhodobý
záměr vlastnit a provozovat veškeré městské a obecní vodovody, do kterých předává vodu ze svého
skupinového vodovodu tak, aby jako vlastník a provozovatel vodovodů napojených na vlastní skupinový
vodovod, mohla dodávat vodu koncovým odběratelům. Společnost VaK Bruntál a.s. má zájem na zvýšení
základního kapitálu těmito nepeněžitými vklady města Břidličná proto, aby se jako provozovatel těchto
vodovodů stala jejich vlastníkem a jako jejich vlastník tak mohla lépe plánovat investice a obnovu vodovodů.
Bod 4: Vyjádření: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok
2017 je akcionářům každoročně předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 ZOK. Tato zpráva představenstva
poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti VaK Bruntál a.s. a o stavu jejího majetku
ke dni 31. 12. 2017 a zahrnuje veškeré důležité informace týkající se výkonu podnikatelské činnosti
společnosti VaK Bruntál a.s. v roce 2017.
Vyjádření představenstva ke zprávě o vztazích za účetní období 2017: Představenstvu není známo, že by
společnost VaK Bruntál a.s. byla ovládána ve smyslu ust. § 74 a násl. ZOK. Představenstvu není známo, že by
akcionáři společnosti VaK Bruntál a.s., nebo někteří z nich, jednali ve shodě ve smyslu ust. § 78 ZOK. Přestože
s ohledem na shora uvedené představenstvo společnosti VaK Bruntál a.s. nemá povinnost vypracovat zprávu
o vztazích za účetní období 2017 ve smyslu ust. § 82 a násl. ZOK, představenstvo tuto zprávu o vztazích za
účetní období 2017 vypracovalo, aby akcionářů poskytlo co nejširší informace o vztazích mezi společností VaK
Bruntál a.s. a akcionáři, kteří mají největší počet hlasů ve společnosti VaK Bruntál a.s., i když je nelze
považovat za ovládající osoby ve smyslu § 74 a násl. ZOK a nelze na ně aplikovat právní domněnky ovládání
zakotvené v ust. § 75 ZOK. Ze zprávy o vztazích za účetní období roku 2017 vyplývá, že v účetním období roku
2017 nevznikla společnosti VaK Bruntál a.s. žádná ujma z jednání učiněných v účetním období roku 2017 mezi
společností VaK Bruntál a.s. a jejími akcionáři, či mezi společností VaK Bruntál a.s. a 3. osobami, ve kterých
mají její akcionáři účast, ani z těchto jednání neplynou pro společnost VaK Bruntál a.s. žádné výhody nebo
nevýhody.
Bod 5: Vyjádření: Zpráva o činnosti dozorčí rady je akcionářům každoročně předkládána na základě ust. §
447 ZOK a ust. § 449 ZOK. Součástí zprávy dozorčí rady je i její vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2017,
k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a ke zprávě o vztazích za účetní období 2017. Dozorčí rada nevznesla
žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2017, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, ani ke zprávě o
vztazích za účetní období 2017. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě, aby schválila řádnou účetní
závěrku společnosti za rok 2017, sestavenou k 31. 12. 2017 a návrh představenstva na rozdělení zisku
společnosti za rok 2017, ve znění jak je obsažen pod bodem 7 pozvánky na řádnou valnou hromadu.
Dozorčí rada se ztotožnila se závěry představenstva, že ze smluvních vztahů mezi společností VaK
Bruntál a.s. a subjekty uvedenými ve zprávě o vztazích za účetní období roku 2017 - nevznikla

7

společnosti VaK Bruntál a.s. žádná újma a že z těchto vztahů neplynou pro společnost žádné výhody,
ani nevýhody.
Bod 6: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VaK Bruntál a.s. za rok
2017, sestavenou k 31. 12. 2017.
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, sestavené k 31.12.2017,
neboť podle výroku auditora tato podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti VaK Bruntál a.s.
k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017, v souladu s českými
účetními předpisy.
Bod 7: Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti VaK Bruntál a.s. za účetní období
roku 2017 v celkové výši 1 490 034,13 Kč tak, že z této celkové výše zisku za rok 2017 se část ve výši 300.000,Kč - použije na doplnění „Rezervního fondu“ a část ve výši 1 190 034,13 Kč - se převádí na účet
„Nerozděleného zisku minulých let“.
Zdůvodnění: Představenstvo tento návrh předkládá ke chválení, neboť má záměr vytvořit finanční rezervy:
na realizaci plánovaných budoucích investičních záměrů, které jsou zmíněny ve zprávě představenstva o
podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, na obnovu vodovodů a dále pro účely
úhrady možné účetní ztráty způsobené v budoucnu jednorázovým zaúčtováním nepotřebného majetku.
Bod 8: Návrh usnesení:
Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
uzavřené mezi společností a ing. Štěpánem Kovářem, členem a předsedou představenstva, ve znění návrhu
této změny smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, jehož vzor
je Přílohou č. 2.
Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
uzavřené mezi společností a ing. Petrem Kloudou, členem a místopředsedou představenstva, ve znění návrhu
této změny smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, jehož vzor
je Přílohou č. 2.
Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
uzavřené mezi společností a ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva, ve znění návrhu této změny
smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, jehož vzor je Přílohou č.
2.
Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
uzavřené mezi společností a panem Liborem Unverdorbenem, členem představenstva, ve znění návrhu této
změny smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, jehož vzor je
Přílohou č. 2.
Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
uzavřené mezi společností a ing. Václavem Moresem, členem představenstva, ve znění návrhu této změny
smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva, jehož vzor je Přílohou č.
2.
Zdůvodnění: Navrhovaná změna smlouvy o výkonu funkce je vyvolaná změnou ust. § 5 zákona č. 159/2006
Sb. provedenou zákonem č. 14/2017 Sb., která umožnila, aby těm členům představenstva, na něž se
vztahuje ust. § 5 zákona č. 159/2006 Sb., a kterým z tohoto důvodu nenáleží odměna za výkon funkce člena
představenstva, mohlo být vypláceno v souladu s běžnými zvyklostmi finanční plnění do částky 10.000,-Kč
ročně, a to v souvislosti s jejich účastí na jednání představenstva. Dozorčí rada považuje částku 1.000,-Kč,
která má být až do celkové výše 10.000,-Kč ročně vyplácena v souvislosti s účastí na jednání představenstva
každému členu představenstva, na nějž se vztahuje ust. § 5 zákona č. 159/2006 Sb., za přiměřenou a
odpovídající běžným zvyklostem.

Bod 9: Návrh usnesení:
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Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
uzavřené mezi společností a ing. Jiřím Zlámalem, členem a předsedou dozorčí rady, ve znění návrhu této
změny smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, jehož vzor je Přílohou
č. 3.
Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
uzavřené mezi společností a ing. Salome Sýkorovou, členkou a místopředsedkyní dozorčí rady, ve znění
návrhu této změny smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, jehož
vzor je Přílohou č. 3.
Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
uzavřené mezi společností a panem Ondřejem Holubem, členem dozorčí rady, ve znění návrhu této změny
smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, jehož vzor je Přílohou č. 3.
Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
uzavřené mezi společností a panem Miroslavem Kladníčkem, členem dozorčí rady, ve znění návrhu této
změny smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, jehož vzor je Přílohou
č. 3.
Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
uzavřené mezi společností a panem Michalem Blažkem, členem dozorčí rady, ve znění návrhu této změny
smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, jehož vzor je Přílohou č. 3.
Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
uzavřené mezi společností a paní Marcelou Staňkovou, členkou dozorčí rady, ve znění návrhu této změny
smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, jehož vzor je Přílohou č. 3.
Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
uzavřené mezi společností a panem Václavem Vojtíškem, členem dozorčí rady, ve znění návrhu této změny
smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, jehož vzor je Přílohou č. 3.
Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
uzavřené mezi společností a panem Pavlem Kopečkem, členem dozorčí rady, ve znění návrhu této změny
smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, jehož vzor je Přílohou č. 3.
Valná hromada dle ust. § 59 odst. 2 ZOK schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
uzavřené mezi společností a panem Bedřichem Buťákem, členem dozorčí rady, ve znění návrhu této změny
smlouvy obsažené v Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, jehož vzor je Přílohou č. 3.
Zdůvodnění: Navrhovaná změna smlouvy je vyvolaná změnou ust. § 5 zákona č. 159/2006 Sb. provedenou
zákonem č. 14/2017 Sb., která umožnila, aby těm členům dozorčí rady, na něž se vztahuje ust. § 5 zákona č.
159/2006 Sb., a kterým z tohoto důvodu nenáleží odměna za výkon funkce člena dozorčí rady, mohlo být
vypláceno v souladu s běžnými zvyklostmi finanční plnění do částky 10.000,-Kč ročně, a to v souvislosti s jejich
účastí na jednání dozorčí rady. Dozorčí rada považuje částku 1.000,-Kč, která má být až do celkové výše
10.000,-Kč ročně vyplácena v souvislosti s účastí na jednání dozorčí rady každému členu dozorčí rady, na nějž
se vztahuje ust. § 5 zákona č. 159/2006 Sb., za přiměřenou a odpovídající běžným zvyklostem.
Bod 10: Návrh usnesení: Valná hromada určuje ing. Ladislava Špacíra, se sídlem Černá cesta 8, Olomouc,
auditora, který je veden Komoru auditorů v seznamu auditorů pod č. oprávnění 0440, k provedení ověření
řádné účetní závěrky společnosti VaK Bruntál a.s. za rok 2018.
Zdůvodnění: Společnost VaK Bruntál a.s. má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Podle zákona
č. 93/2009 Sb. o auditorech je určení auditora v působnosti valné hromady. Představenstvo předkládá valné
hromadě ke schválení tento návrh na určení auditora, neboť ing. Ladislav Špacír je auditorem a dlouhodobě,
s odbornou péčí ověřuje účetní závěrky společnosti VaK Bruntál a.s., se znalostí účetního stavu společnosti
VaK Bruntál a.s.
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Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 ověřené auditorem (na haléře)
Aktiva celkem: 485 285 845,77 Kč
Pasiva celkem:
485 285 845,77 Kč
Z toho: stálá: 442 681 416,19 Kč
Z toho: vlastní kapitál:
449 507 215,73 Kč
oběžná:
37 249 229,55 Kč
cizí zdroje:
35 678 661,40 Kč
ostatní:
5 355 200,03 Kč
ostatní:
99 968,64 Kč
Celkové výnosy za r. 2017: 73 076 765,93 Kč
Celkové náklady za r. 2017: 71 586 731,80 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2017: 1 490 034,13 Kč.
Na internetových stránkách společnosti www.vakbruntal.cz, v sekci „Pro akcionáře společnosti“ jsou ode dne
18. 05. 2018 (včetně) až do 30. dne po konání svolávané řádné valné hromady, zdarma uveřejněny způsobem
umožňujícím dálkový přístup: řádná účetní závěrka za rok 2017, zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva o vztazích za účetní období 2017, návrh na
rozdělení zisku za rok 2017, vzorový návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva,
vzorový návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady, návrh jednacího řádu valné
hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2017 a zpráva o vztazích za účetní období 2017 jsou k nahlédnutí
v sídle společnosti VaK Bruntál a.s., v pracovních dnech od 18. 05. 2018 do dne konání řádné valné hromady,
a to vždy od 8:00 hod do 14:00 hod. Pozvánka na řádnou valnou hromadu se všemi jejími přílohami je ode
dne 18. 05. 2018 uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.vakbruntal.cz, v sekci „Pro
akcionáře společnosti“ a zaslána všem akcionářům na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných
cenných papírů. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že na internetových stránkách společnosti
www.vakbruntal.cz, v sekci „Pro akcionáře společnosti“, budou taktéž uveřejňovány veškeré změny,
doplnění, nebo opravy této pozvánky a návrhů usnesení v ní obsažených, včetně jejich příloh.
Znalecký posudek č. 3291-12/2018, ze dne 24. 04. 2018 vypracovaný ing. Miroslavem Bešíkem, soudním
znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, kterým bylo provedeno ocenění
nepeněžitého vkladu města Břidličná, je uložen ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Ostravě a současně
uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.vakbruntal.cz., v sekci „Pro akcionáře společnosti“.
Znalecký posudek vypracovaný soudním znalcem ing. Miroslavem Bešíkem, pasporty vodovodních řadů a
Přerušovací komory 50 m3 (Břidličná), které jsou předmětem nepeněžitého vkladu města Břidličná, jsou
zdarma k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti VaK Bruntál a.s., v pracovních dnech od 18. 05. 2018 do
dne konání řádné valné hromady, a to vždy od 8.00 do 14.00 hodin
Přílohy:

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Jednací řád
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady

V Bruntále dne 03. 05. 2018

za VaK Bruntál a.s.

za VaK Bruntál a.s.

ing. Štěpán Kovář
předseda představenstva
VaK Bruntál a.s.

ing. Stanislav Moškoř
člen představenstva
VaK Bruntál a.s.
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