NÁVRH: VaK Zlín
ZPRACOVAL: Výbor pro Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Napajedla projednalo návrh na postupu města ve věci majetku
pronajatého Moravské vodárenské a.s., dále ukončení smluvních vztahů týkajících se převodu
36 670 akcií emitovaných akciovou společností Vodovody a kanalizace Zlín, a.s, návrh na
delegáta podle §84 odst.2. písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dalšími materiály
týkající se VaK Zlín a.s. a
USNESENÍM Č.
a) schvaluje - neschvaluje
zadání provedení SWOT analýzy na městský majetek pronajatý Moravské
vodárenské, a.s.
b) schvaluje - neschvaluje
zadání právního rozboru advokátní kanceláři na obchodní právo, zajištění informací o
platnosti či neplatnosti smluv uzavřených mezi městem Napajedla a Českou
spořitelnou. A za jakých podmínek či úplatu se akcie/majetek může vrátit nazpět do
držení města Napajedla.
c) schvaluje – neschvaluje
návrh na další úkoly pro práci výboru
d) deleguje, zmocňuje zástupce ….... ,případně náhradního zástupce........, činit
na této valné hromadě veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno město
Napajedla jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,
(zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se
schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady společnosti,
požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které
jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k
projednávanému programu)
Dále se zástupce účastní jednání o situaci kolem Vak Zlín s Moravskou
vodárenskou, a.s., okolními obcemi, hlavním akcionářem Vak – městem Zlín
atd.
Zmocnění zástupce města platí pro všechny valné hromady, konané v
období: ode dne schválení, tj.25.2.2015, až do konce volebního období
zastupitelstva města, resp. do doby, než zastupitelstvo rozhodne o jiném
zástupci

e) souhlasí - nesouhlasí
počkat na rozhodnutí soudu ve věci platnosti usnesení mimořádné valné hromady
konané dne 30.4.2004 a dle jeho rozhodnutí jednat s ostatními akcionáři o
dalším vývoji vlastnických vztahů.
Termín : dle rozhodnutí soudu

f) souhlasí - nesouhlasí
počkat na výsledky jednání mimořádné valné hromady, která by měla proběhnout
v měsíci dubnu, a v návaznosti na tyto výsledky jednat s ostatními akcionáři o
nalezení reálných možností dalšího směřování společnosti
Termín : dle jednání valné hromady
g) ukládá - neukládá
Výboru pro Vodovody a kanalizace VaK Zlín


zajistit vypracování SWOT analýzy týkající se pronájmu majetku města



zajistit právní rozbor týkající se akcií města
Termín: ihned

