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Důvodová zpráva: 

 

 

Dne 25.5.2017 se konala řádná valná hromada (dále též „VH“) společnosti Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 

Ostrava, IČO  45193665 (dále jen „společnost“). 

 

Jednání VH proběhlo v souladu s navrženým pořadem jednání, o němž byla Rada města 

Havířova informována dne 24.5.2017. V průběhu jednání vystoupil akcionář Mgr. Ing. 

Miroslav Frank, který požadoval vysvětlení k jednotlivých bodům projednávaných VH. 

 

Na programu VH byly hlavně tyto body: 

 

Bod 2. - Byl schválen navržený jednací a hlasovací řád VH. K tomuto výsledku hlasování 

podal Mgr. Ing. Miroslav Frank protest. 

Bod 3.  - Byly schváleny orgány VH.  

Bod 7.  - Pan Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protinávrh, kterým navrhl neschválit Zprávu 

představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 

2016, výroční zprávu za účetní období 2016, řádnou účetní závěrku za účetní 

období 2016 a dále navrhl veškerý dosažený zisk za účetní období roku 2016 

v celkové výši 362.253.984,46 Kč  převést na účet nerozděleného zisku minulých 

let.  

Po provedeném hlasování byl schválen původní návrh představenstva, tj. byla 

schválena Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 

jejího majetku za rok 2016, výroční zpráva za rok 2016 a řádná účetní závěrka za 

rok 2016 a  bylo schváleno rozdělení zisku za účetní období 2016 v celkové výši 

362.253.984,46 Kč tak, že část zisku ve výši 287.049.275,00 Kč bude rozdělena 

mezi akcionáře společnosti jako podíl na zisku a zbývající část zisku ve výši 

75.204.709,46 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.  

Proti tomuto rozhodnutí podal pan Mgr. Ing. Miroslav Frank protest. 

Bod 8. - Pan Mgr. Ing. Miroslav Frank podal protinávrh, a to nesnížit základní kapitál o 

částku 2.161.515.625,00 Kč, tedy z částky 3.458.425.000,00 Kč na částku 

1.296.909.375,00 Kč. 

Po provedeném hlasování byl schválen původní návrh představenstva, tj. bylo 

rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti  o částku 2.161.515.625,00 

Kč, tj. z částky 3.458.425.000,00 Kč na částku 1.296.909.375,00 Kč. Snížení 

základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,00 

Kč na 375,00 Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá 

vyplacena akcionářům, a to ve výši 625,00 Kč na 1 akcii.  

Proti tomuto rozhodnutí podal Mgr. Ing. Miroslav Frank protest. 

Bod 9.  -  Byla schválena změna stanov společnosti, tj. byl ustanoven nový orgán společnosti 

výbor pro audit.  

Bod 10. - Za členy výboru pro audit byli zvoleni pan Ing. Otakar Hora, pan Ing. Petr 

Šobotník a paní Prof. Dr. Ing. Renáta Hótová. 

Bod 11. -  Byly schváleny smlouvy o výkonu funkce zvolených členů výboru pro audit. 

Bod 12. - Za člena představenstva byl zvolen pan Katamura Kazushige. 

Bod 13. - Byla schválena smlouva o výkonu funkce zvoleného člena představenstva. 

Bod 14. - Za členy dozorčí rady byli zvoleni pan JUDr. Karel Svoboda, pan Ing. Petr Rys, 

MBA a pan Pedro Miňarro Perete. 

Bod 15.  -  Byly schváleny smlouvy o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady. 
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Bod 16. - Pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období 2017 byla určena 

auditorská společnost  Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 

654/2, PSČ 18600, IČO 49620592 

 

Podkladové materiály k VH společnosti jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru právních 

služeb MMH. 

 

Město zastupoval na základě plné moci Ing. Bohuslav Niemiec. 

Majetkový podíl města: 9 ks kmenových akcií na jméno 1 000 Kč (0,00026 %). 

 

 


