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Z á p i s   č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 21. 6. 2017 
 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

 

Návrh programu: 

1)     Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 

2) Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení 

3) Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 19. 4. 2017 do 

21. 6. 2017 
4) Rozpočtové opatření č. 3/2017 

5) Řádná valná hromada VAK Zlín, a.s. – změna stanov společnosti 

6) Termíny řádných zasedání orgánů obce Tlumačov na 2. pololetí 2017 

 

 

Různé, diskuse, závěr 
 

 

Ověření usnášeníschopnosti: 

V době zahájení zasedání zastupitelstva obce v 17:00 hodin je na dnešním zasedání přítomno 13 členů ZO, 

což je nadpoloviční účast členů zastupitelstva obce. 

Starosta obce konstatoval, že dnešní zasedání je usnášeníschopné. 

 

Hlasování o programu:  pro – 13 

     proti – 0 

     zdržel se – 0 

 

Usnesení  Z1/18/06/17 

Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 21. 6. 2017.  

 

 

1. Schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 
 

  Jednání zahájil v 17:00 hodin a dále řídil starosta obce Petr Horka. 

  Zapisovatelkou byla pověřena pí Dana Kouřilová. 

 Ověřovateli zápisu byli určeni pí Růžena Vaňharová a Ing. Štefan Hrtús. 

  

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 21. června 2017 pí Růženu Vaňharovou a Ing. Štefana Hrtúse. 

 

  Hlasování: pro – 11 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pí Vaňharová, Ing. Hrtús) 

 

  Usnesení Z2/18/06/17 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 21. června 2017 pí Růženu Vaňharovou a In g. Štefana Hrtúse. 

 

 

2. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení 
 

 Podle sdělení ověřovatelů zápisu z minulého jednání zastupitelstva obce Ing. Rostislava Talaše a 

Ing. Antonína Jonáška byl tento shledán v pořádku, bez připomínek. 
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 Zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce přednesl místostarosta obce 

Mgr. Rajmund Huráň. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 4. 2017 – bez připomínek. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/18/06/17 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 4. 2017 – bez připomínek. 

 

 

3. Zpráva o usneseních přijatých radou obce v období od 19. 4. 2017 do 21. 6. 2017 

 

  Členové zastupitelstva obdrželi seznam a znění usnesení přijatých radou obce v období od 19. 4. 2017 do 

21. 6. 2017 – viz příloha. 

 Usnesení rady obce jsou zveřejňována na webových stránkách obce. 

 

 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 19. 4. 

2017 do 21. 6. 2017. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z4/18/06/17 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 19. 4. 

2017 do 21. 6. 2017. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 3/2017 

 
 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Petr Horka, zpracovala 

vedoucí oddělení ekonomického pí Lenka Dědková. 

 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 746.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 746.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 3/2017 činí 49.792.000,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 3/2017 činí 49.792.000,00 Kč. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/18/06/17 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 746.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 746.000,00 Kč s tím, že 
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celkové příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 3/2017 činí 49.792.000,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 3/2017 činí 49.792.000,00 Kč. 

 

 

5. Řádná valná hromada VAK Zlín a.s. – změna stanov společnosti 
 

 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Petr Horka, zpracoval 

tajemník OÚ Ing. Jan Rýdel. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu se v 17:30 hodin dostavila členka ZO pí Alena Hozová. 

 

  Návrh usnesení: 

  1) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že do ustanovení § 18 odst. 2. stanov se za písmeno y) vkládá nové 

ustanovení označené písmeno z), jehož znění je následující: „z) schvalování koncepce dlouhodobého 

rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti,“ 

Dosavadní ustanovení § 18 odst. 2. písm. z) stanov je nově označeno § 18 odst. 2. písm. aa).  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

 2) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 24 stanov se odstavce 3. a 4. mění tak, že nově zní:  

„3. K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí 

o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 

společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních 

dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, 

o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou 

změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 

společnosti a rozhodování o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti se vyžaduje souhlas 

alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 

4. K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o schválení převodu nebo zastavení závodu 

nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo 

podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti se vyžaduje také souhlas alespoň 

tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto 

rozhodnutím dotčena.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

  3) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 24 stanov se za odstavec 7. vkládá nový odstavec 

označený číslem 8, jehož znění je následující: 

„8. K rozhodnutí o schválení koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské 

činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti dle § 18 odst. 2 písm. z) se vyžaduje souhlas 

alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“ 

Dosavadní odstavce ustanovení § 24 odst. 8., 9. a 10 jsou nově označeny § 24 odst. 9., 10. a 11. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  
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 4) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 24 stanov se původní odstavec 10 (po změně označení 

odstavec 11) mění tak, že nově zní: 

„11. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řadu schváleného 

valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu nebo protinávrhu akcionáře. V případě, že 

tento návrh nebo protinávrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích nebo protinávrzích 

akcionářů k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy a jako poslední se hlasuje 

o návrhu svolavatele. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

  5) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 16 stanov se odstavec 1. mění tak, že nově zní:  

  „1. Akcionářská práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti 

osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá 

skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněna vykonávat 

akcionářská práva osoba, která prokáže, že je skutečně vlastníkem akcie na jméno, z níž práva 

uplatňuje, nestanoví-li zákon jinak. Akcionářská práva spojená s akcií na majitele může vykonat 

osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník 

akcie.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

  6) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 18 odstavci 2 se písm. r) stanov mění tak, že nově zní:  

   „r) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

 7) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 20 se odstavec 6 stanov mění tak, že nově zní: 

  „6. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na 

valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti. Uveřejněním pozvánky 

na internetových stránkách společnosti se považuje pozvánka za doručenou akcionářům, vlastnícím 

akcie na majitele. Pozvánka bude dále uveřejněna na webových stránkách www.valnehromady.cz 

s tím, že ve vztahu k akcionářům, vlastnícím akcie na majitele, toto uveřejnění nahrazuje zasílání 

pozvánky na adresu akcionáře podle § 406 ZOK. Akcionářům s akciemi na jméno svolavatel 

nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady zašle pozvánku na valnou hromadu, 

a to písemně nebo zásilkou zaslanou do datové schránky akcionáře, pokud má akcionář datovou 

schránku zřízenou.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  
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 8) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 22 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní: 

  „2. Pozvánka na náhradní valnou hromadu bude uveřejněna způsobem, popsaným v § 20, odst. 6., 

nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a 

náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla 

svolána původní valná hromada.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 9) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 25 odstavec 3. písmeno n) stanov se tečka v posledním 

odstavci nahrazuje čárkou a přidává se nová odrážka, která zní: 

  „- návrh koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a 

dlouhodobého finančního plánu společnosti.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 10) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 27 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní: 

  „2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou 

pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být 

členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním, ledaže důležitý zájem vyžaduje 

svolání v době kratší. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, 

lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni 

členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i emailem nebo telefaxem; i v takovém případě však 

musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 11) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 33 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní: 

  „2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou 

pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být 

členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním, ledaže důležitý zájem vyžaduje 

svolání v době kratší. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout rozhodnutí o otázce v programu 

neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady. Pokud s tím souhlasí 

všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i emailem či telefaxem; i v takovém případě 

však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 
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 12) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh představenstva Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se 

sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. tímto 

I. ve smyslu ustanovení § 529 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozhoduje 

o přeměně akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. na zaknihované akcie, a to tak, 

že dosavadních 276 (dvě stě sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako 

cenný papír (v listinné podobě), každá ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč (tisíc korun českých), 

čísla 962 433 – 962 708, (dále jen „Dosavadní akcie“) se přeměňuje na 276 (dvě stě 

sedmdesát šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá ve jmenovité 

hodnotě 1 000 Kč (tisíc korun českých), (dále jen „Nové akcie“),  

II. určuje akcionářům lhůtu k odevzdání Dosavadních akcií společnosti a sdělení čísla 

majetkového účtu v příslušné evidenci v délce 3 (tři) měsíce ode dne zveřejnění tohoto 

rozhodnutí o přeměně Dosavadních akcií; 

III. mění ustanovení § 11 stanov společnosti tak, že s účinností ke dni zápisu Nových akcií do 

obchodního rejstříku nově zní: 

§ 11 

Akcie 

Základní kapitál společnosti uvedený v § 6 stanov je rozvržen na:  

- 962.708 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,  

- 67.586 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč“ 

 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/18/06/17 

 1) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že do ustanovení § 18 odst. 2. stanov se za písmeno y) vkládá nové 

ustanovení označené písmeno z), jehož znění je následující: „z) schvalování koncepce dlouhodobého 

rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti,“ 

Dosavadní ustanovení § 18 odst. 2. písm. z) stanov je nově označeno § 18 odst. 2. písm. aa).  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

 2) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 24 stanov se odstavce 3. a 4. mění tak, že nově zní:  

„3. K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí 

o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 

společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních 

dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, 

o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou 

změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 

společnosti a rozhodování o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti se vyžaduje souhlas 

alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 

4. K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o schválení převodu nebo zastavení závodu 

nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo 
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podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti se vyžaduje také souhlas alespoň 

tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto 

rozhodnutím dotčena.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

  3) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 24 stanov se za odstavec 7. vkládá nový odstavec 

označený číslem 8, jehož znění je následující: 

„8. K rozhodnutí o schválení koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské 

činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti dle § 18 odst. 2 písm. z) se vyžaduje souhlas 

alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“ 

Dosavadní odstavce ustanovení § 24 odst. 8., 9. a 10 jsou nově označeny § 24 odst. 9., 10. a 11. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

 4) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 24 stanov se původní odstavec 10 (po změně označení 

odstavec 11) mění tak, že nově zní: 

„11. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řadu schváleného 

valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu nebo protinávrhu akcionáře. V případě, že 

tento návrh nebo protinávrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích nebo protinávrzích 

akcionářů k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy a jako poslední se hlasuje 

o návrhu svolavatele. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

  5) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 16 stanov se odstavec 1. mění tak, že nově zní:  

  „1. Akcionářská práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti 

osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá 

skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněna vykonávat 

akcionářská práva osoba, která prokáže, že je skutečně vlastníkem akcie na jméno, z níž práva 

uplatňuje, nestanoví-li zákon jinak. Akcionářská práva spojená s akcií na majitele může vykonat 

osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník 

akcie.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

  6) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 18 odstavci 2 se písm. r) stanov mění tak, že nově zní:  

   „r) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,“ 
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➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

 7) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 20 se odstavec 6 stanov mění tak, že nově zní: 

  „6. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na 

valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti. Uveřejněním pozvánky 

na internetových stránkách společnosti se považuje pozvánka za doručenou akcionářům, vlastnícím 

akcie na majitele. Pozvánka bude dále uveřejněna na webových stránkách www.valnehromady.cz 

s tím, že ve vztahu k akcionářům, vlastnícím akcie na majitele, toto uveřejnění nahrazuje zasílání 

pozvánky na adresu akcionáře podle § 406 ZOK. Akcionářům s akciemi na jméno svolavatel 

nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady zašle pozvánku na valnou hromadu, 

a to písemně nebo zásilkou zaslanou do datové schránky akcionáře, pokud má akcionář datovou 

schránku zřízenou.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

 8) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 22 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní: 

  „2. Pozvánka na náhradní valnou hromadu bude uveřejněna způsobem, popsaným v § 20, odst. 6., 

nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a 

náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla 

svolána původní valná hromada.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 9) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 25 odstavec 3. písmeno n) stanov se tečka v posledním 

odstavci nahrazuje čárkou a přidává se nová odrážka, která zní: 

  „- návrh koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a 

dlouhodobého finančního plánu společnosti.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 10) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 27 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní: 

  „2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou 

pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být 

členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním, ledaže důležitý zájem vyžaduje 

svolání v době kratší. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, 

lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni 

členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i emailem nebo telefaxem; i v takovém případě však 

musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.“ 
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➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 11) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 33 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní: 

  „2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou 

pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být 

členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním, ledaže důležitý zájem vyžaduje 

svolání v době kratší. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout rozhodnutí o otázce v programu 

neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady. Pokud s tím souhlasí 

všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i emailem či telefaxem; i v takovém případě 

však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 12) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh představenstva Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se 

sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. tímto 

IV. ve smyslu ustanovení § 529 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozhoduje 

o přeměně akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. na zaknihované akcie, a to tak, 

že dosavadních 276 (dvě stě sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako 

cenný papír (v listinné podobě), každá ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč (tisíc korun českých), 

čísla 962 433 – 962 708, (dále jen „Dosavadní akcie“) se přeměňuje na 276 (dvě stě 

sedmdesát šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá ve jmenovité 

hodnotě 1 000 Kč (tisíc korun českých), (dále jen „Nové akcie“),  

V. určuje akcionářům lhůtu k odevzdání Dosavadních akcií společnosti a sdělení čísla 

majetkového účtu v příslušné evidenci v délce 3 (tři) měsíce ode dne zveřejnění tohoto 

rozhodnutí o přeměně Dosavadních akcií; 

VI. mění ustanovení § 11 stanov společnosti tak, že s účinností ke dni zápisu Nových akcií do 

obchodního rejstříku nově zní: 

§ 11 

Akcie 

Základní kapitál společnosti uvedený v § 6 stanov je rozvržen na:  

- 962.708 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,  

- 67.586 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč“ 

 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 

6. Termíny řádných zasedání orgánů obce Tlumačov na 2. pololetí 2017 

  
 Materiál – viz příloha (obdrželi členové zastupitelstva), předkládá starosta obce Petr Horka. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2017. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 
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 Usnesení Z7/18/06/17 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2017. 

 

 

 

Různé 

• Starosta obce p. Petr Horka informoval o tom, že investor akce protipovodňové hráze „Morava, 

Tlumačov – ochranná hráz“ Povodí Moravy s.p. , zaslal nový návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě a 

o právu provést stavbu na pozemky ve vlastnictví obce dotčené touto stavbou.  

• Paní Mgr. Odložilíková vyslovila poděkování za součinnost vedení obce při realizaci výmalby 

podchodu pod železniční tratí, kterou provádějí žáci místní základní školy. Tato akce se setkává 

s velkým obdivem ze strany tlumačovských občanů. 

• Mgr. Kel pozval všechny na Tlumačovské pivní slavnosti 2017, jejichž součástí bude 1. ročník setkání 

heligónkářů, které pořádá S.K.Tlumačov za podpory obce Tlumačov, a které se uskuteční 29. července 

2017 v parku na ulici Sokolské. 

 

 Dotazy, diskuse, závěr 

 

 

Jednání skončilo v 18:00 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

Datum: 22. 6. 2017 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

 

 

Starosta obce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Růžena Vaňharová Ing. Štefan Hrtús 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 21. 6. 2017 
 

 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 21. 6. 2017 přijalo tato usnesení: 

 

 

  Usnesení  Z1/18/06/17 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program jednání ZO dne 21. 6. 2017.  

 

 Usnesení Z2/18/06/17 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo zapisovatelku Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu ze 

zasedání zastupitelstva obce dne 21. června 2017 pí Růženu Vaňharovou a Ing. Štefana Hrtúse. 

 

 Usnesení Z3/18/06/17 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí kontrolu zápisu a zprávu ověřovatelů a bylo seznámeno 

s plněním usnesení zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 4. 2017 – bez připomínek. 

 

 Usnesení Z4/18/06/17 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov bere na vědomí usnesení, která schválila rada obce v období od 19. 4. 

2017 do 21. 6. 2017. 

 

Usnesení Z5/18/06/17 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 rozpočtu obce pro rok 2017 

v předloženém rozsahu, tj. zvýšení příjmů o 746.000,00 Kč a zvýšení výdajů o 746.000,00 Kč s tím, že 

celkové příjmy obce pro rok 2017 po opaření č. 3/2017 činí 49.792.000,00 Kč a výdaje po opatření 

č. 3/2017 činí 49.792.000,00 Kč. 

 

 Usnesení Z6/18/06/17 

 1) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že do ustanovení § 18 odst. 2. stanov se za písmeno y) vkládá nové 

ustanovení označené písmeno z), jehož znění je následující: „z) schvalování koncepce dlouhodobého 

rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti,“ 

Dosavadní ustanovení § 18 odst. 2. písm. z) stanov je nově označeno § 18 odst. 2. písm. aa).  

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

 2) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 24 stanov se odstavce 3. a 4. mění tak, že nově zní:  

„3. K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí 

o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči 

společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních 

dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací, k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, 

o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou 

změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 

společnosti a rozhodování o převodu infrastrukturního majetku ze společnosti se vyžaduje souhlas 

alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 

4. K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu a o schválení převodu nebo zastavení závodu 

nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo 
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podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti se vyžaduje také souhlas alespoň 

tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto 

rozhodnutím dotčena.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

  3) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 24 stanov se za odstavec 7. vkládá nový odstavec 

označený číslem 8, jehož znění je následující: 

„8. K rozhodnutí o schválení koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské 

činnosti a dlouhodobého finančního plánu společnosti dle § 18 odst. 2 písm. z) se vyžaduje souhlas 

alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“ 

Dosavadní odstavce ustanovení § 24 odst. 8., 9. a 10 jsou nově označeny § 24 odst. 9., 10. a 11. 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

 4) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 24 stanov se původní odstavec 10 (po změně označení 

odstavec 11) mění tak, že nově zní: 

„11. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řadu schváleného 

valnou hromadou a to tak, že nejdříve se hlasuje o návrhu nebo protinávrhu akcionáře. V případě, že 

tento návrh nebo protinávrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích nebo protinávrzích 

akcionářů k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy a jako poslední se hlasuje 

o návrhu svolavatele. Pokud je některý z těchto návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

  5) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 16 stanov se odstavec 1. mění tak, že nově zní:  

  „1. Akcionářská práva spojená s akcií na jméno je oprávněna vykonávat ve vztahu ke společnosti 

osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá 

skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněna vykonávat 

akcionářská práva osoba, která prokáže, že je skutečně vlastníkem akcie na jméno, z níž práva 

uplatňuje, nestanoví-li zákon jinak. Akcionářská práva spojená s akcií na majitele může vykonat 

osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník 

akcie.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

  6) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 18 odstavci 2 se písm. r) stanov mění tak, že nově zní:  

   „r) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,“ 
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➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

 

 7) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 20 se odstavec 6 stanov mění tak, že nově zní: 

  „6. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na 

valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a v sídle společnosti. Uveřejněním pozvánky 

na internetových stránkách společnosti se považuje pozvánka za doručenou akcionářům, vlastnícím 

akcie na majitele. Pozvánka bude dále uveřejněna na webových stránkách www.valnehromady.cz 

s tím, že ve vztahu k akcionářům, vlastnícím akcie na majitele, toto uveřejnění nahrazuje zasílání 

pozvánky na adresu akcionáře podle § 406 ZOK. Akcionářům s akciemi na jméno svolavatel 

nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před dnem konání valné hromady zašle pozvánku na valnou hromadu, 

a to písemně nebo zásilkou zaslanou do datové schránky akcionáře, pokud má akcionář datovou 

schránku zřízenou.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením.  

 

 8) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 22 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní: 

  „2. Pozvánka na náhradní valnou hromadu bude uveřejněna způsobem, popsaným v § 20, odst. 6., 

nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a 

náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla 

svolána původní valná hromada.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 9) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 25 odstavec 3. písmeno n) stanov se tečka v posledním 

odstavci nahrazuje čárkou a přidává se nová odrážka, která zní: 

  „- návrh koncepce dlouhodobého rozvoje společnosti, koncepce podnikatelské činnosti a 

dlouhodobého finančního plánu společnosti.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 10) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 27 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní: 

  „2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou 

pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být 

členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním, ledaže důležitý zájem vyžaduje 

svolání v době kratší. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout usnesení o otázce v programu neuvedené, 

lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni 

členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i emailem nebo telefaxem; i v takovém případě však 

musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.“ 
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➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 11) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace 

Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada mění 

stanovy společnosti tak, že v ustanovení § 33 se odstavec 2 stanov mění tak, že nově zní: 

  „2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, písemnou 

pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být 

členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním, ledaže důležitý zájem vyžaduje 

svolání v době kratší. Je-li nutné na pořad jednání zahrnout rozhodnutí o otázce v programu 

neuvedené, lze přijmout usnesení jen za přítomnosti všech členů dozorčí rady. Pokud s tím souhlasí 

všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i emailem či telefaxem; i v takovém případě 

však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.“ 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 12) 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje návrh představenstva Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se 

sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, IČ: 49454561, ve kterém Valná hromada společnosti 

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. tímto 

VII. ve smyslu ustanovení § 529 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, rozhoduje 

o přeměně akcií společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. na zaknihované akcie, a to tak, 

že dosavadních 276 (dvě stě sedmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako 

cenný papír (v listinné podobě), každá ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč (tisíc korun českých), 

čísla 962 433 – 962 708, (dále jen „Dosavadní akcie“) se přeměňuje na 276 (dvě stě 

sedmdesát šest) kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno, každá ve jmenovité 

hodnotě 1 000 Kč (tisíc korun českých), (dále jen „Nové akcie“),  

VIII. určuje akcionářům lhůtu k odevzdání Dosavadních akcií společnosti a sdělení čísla 

majetkového účtu v příslušné evidenci v délce 3 (tři) měsíce ode dne zveřejnění tohoto 

rozhodnutí o přeměně Dosavadních akcií; 

IX. mění ustanovení § 11 stanov společnosti tak, že s účinností ke dni zápisu Nových akcií do 

obchodního rejstříku nově zní: 

§ 11 

Akcie 

Základní kapitál společnosti uvedený v § 6 stanov je rozvržen na:  

- 962.708 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč,  

- 67.586 ks kmenových zaknihovaných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000 Kč“ 

 

➢ Zastupitelstvo obce Tlumačov pověřuje starostu obce pana Petra Horku, aby na Řádné valné 

hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, 760 49, 

IČ: 49454561, konané 29. 6. 2017 hlasoval v souladu s tímto usnesením. 

 

 Usnesení Z7/18/06/17 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje termíny řádných zasedání orgánů obce na 2. pololetí 2017. 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

Starosta obce:  

Růžena Vaňharová Ing. Štefan Hrtús 


