Návrh na chronologii postupů zastupitelstva a rady města ve věci majetku Vodovodů a kanalizací
ve městě.
Zde by se měli objevit názvy existující dokumentace, dopisů, projednávaných usnesení, smlouvy,
soudní spory, tak jak je navržena možná podoba dokumentu v ročních cyklech.
Tato zpracovaná chronologie by měla být osnovou pro materiály, smlouvy, dopisy, které o této věci
pojednávají. Tak může zastupitel i občan se podívat detailně do projednávaných materiálů, či
uzavíraných smluv, soudních sporů, které budou při sobě v nachystaných složkách.
1993
majetek předaný od státu - privatizační projekt, ohodnocení majetku
???? - vytvoření Vodovody a Kanalizace Zlín, a.s.
???? - vložení majetku do VaK Zlín za akcie, hodnota majetku = 36 672 ks , 3,56 % podílu ve Vak
Zlín. Majetek díky soudním sporům trvajícím 12 let nebyl všechen vložen do společnosti VaK Zlín.
Jedná se o čističku a další kanalizační potrubí ve městě, předpokládané navýšení o 2-3 %...
1998
vybudování ČOV za cca 105mil. (finančně se podílel stát ??? %, město ??? %)
smlouva na provozování ČOV uzavřená mezi VaK Zlín a městem Napajedla
Platnost od 1.7.1998 do 31.12.1998
1999
vybudování ČOV za cca 105mil.
smlouva na provozování ČOV uzavřená mezi VaK Zlín a městem Napajedla
Platnost od 1.1.1999 do 31.12.2003
Nájem činí 5 500 000 Kč za rok a rozsah oprav hradí vlastník
závazek vložení ČOV a navýšení základního jmění VaK Zlín nepeněžitým vkladem do základního
jmění společnosti vydáním akcií.
2001
zastupitelstvo města č. 3 z 23.4.2001
bod. 13
Delegování člena ZM k hlasování a jmenování člena dozorčí rady VaK Zlín, a.s.
usnesení č. 37/4/2001
bod. 14
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s VaK Zlín, a.s.
usnesení č. 38/4/2001
Různé :
bod. 4.
prodej akcií České spořitelny, a.s.
usnesení č. 50/4/2001
Zastupitelstvo města č.4 z 25.6.2001
bod. 22
Schválení prodeje akcií České spořitelně, a.s. ve vlastnictví města Napajedla
usnesení č. 69/6/2001
Různé :

bod. 9
Informace z valné hromady a.s. Vodovody a kanalizace Zlín
bez usnesení
Zastupitelstvo města č. 5 z 3.9.2001
bod č. 25 Změna závazku – VaK Zlín, a.s.
usnesení č. 103/9/2001
Zastupitelstvo města č.7 z 10.12.2001
bod č.10 Delegování zástupce na Valnou hromadu VaK, a.s. Zlín
2002
Zastupitelstvo města č.3 z 25.3.2002
Bod č.1 Delegování členů ZM na mimořádnou valnou hromadu spol. VaK, a.s. Zlín
Zastupitelstvo města č.5 z 20.5.2002
bod č.1 Delegování k zastoupení města Napajedla na řádné valné hromadě VaK Zlín, a.s.
Zastupitelstvo města č.6 z 17.6.2002
Různé:
bod č.8 Informace o akciích VaK, a.s. Zlín
bez usnesení
usnesení č.82/9/2002 z 9.9.2002
prodej akcií České spořitelně, cena za akcii 160Kč/ks, prodej obsahuje balíček smluv :
 Smlouvu o budoucí smlouvě o koupi akcií
 Smlouva o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky – převodu samostatně
převoditelných práv
 příkazní smlouvy
 příslušné plné moci,tj. plnou moc k výkonu akcionářských práv a plnou moc ke zřízení
pozastavení práva nakládat s cennými papíry ve Středisku cenných papírů ve prospěch
České spořitelny, a.s.
2003
vypovězení smlouvy na provozování ČOV mezi VaKem a městem, na základě ???
převedení akcií na Jižní Vodárenskou, a.s. od České spořitelny
2004
Smlouva na provozování ČOV –
uzavřená dne 21.1.2004 uzavřená mezi VaK a městem Napajedla
Platnost od 1.1.2004 do 31.12.2004
Nájem činí 5000,- Kč za rok a rozsah oprav 10 000,- Kč za kalendářní rok
převedení akcií na město Zlín od Jižní Vodárenské, a.s.
Smlouva na provozování ČOV –
uzavřená dne 31.12.2004 uzavřená mezi Zlínskou vodárenskou a městem Napajedla
Platnost od 1.1.2005 do 31.12.2005

Nájem činí 5000,- Kč za rok a rozsah oprav 10 000,- Kč za kalendářní rok
Dodatek č. 1 – mění se doba nájmu (doba neurčitá), opravy se zvyšují z 10 000,-Kč na 100 000,Kč /rok
Dodatek č. 2 - změna názvu nájemce – ze Zlínské vodárenské na MORAVSKOU
VODÁRENSKOU
Dodatek č. 3 – Město Napajedla se stalo plátcem DPH a proto chtělo uplatnit DPH u výdajů
spojených s opravami ČOV
Dodatek č. 4 - zvyšuje se částka na opravy ze 100 000,- Kč na 1 milion za kalendářní rok
Dodatek č. 5 - rozšíření nájmu – provozování nově vybudované kanalizace na Zámoraví

