
Vážení akcionáři, dámy a pánové, milí hosté 
 
            dovolte mi,  abych  Vás  seznámil s  dalším bodem našeho programu a číslo 8 - Volba člena 
představenstva. Přednesu návrh představenstva společnosti:  
 

Člen představenstva Mgr. Radek Vondráček doručil dne 22. 1. 2018 písemné odstoupení z funkce člena 

představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s. v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 

zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích, ve spojení s článkem 27 odst. 4 stanov společnosti 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto 

oznámení tj. dnem 22. 2. 2018 v návaznosti odvoláním na článek 27, odst. 4 stanov. 

Článek 27 odst. 4 stanoví, že člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit 

v době, která je pro akciovou společnost nevhodná, přičemž dle smlouvy o výkonu funkce člena 

představenstva, oznámí odstupující člen své odstoupení představenstvu, a jeho funkce končí 

uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo společnosti na 

žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Představenstvo společnosti kooptovalo dne 26. 3. 

2018 do doby než bude řádnou valnou hromadou zvolen nový člen představenstva, za člena 

představenstva MUDr. Tomáše Třasoně, nar. 2. 10. 1949, zastupitele města Kroměříže. 

Akcionář Město Kroměříž využívá svého práva akcionáře navrhnout zvolení člena představenstva, 
k bodu 8. pořadu jednání valné hromady. Akcionář navrhuje volbu člena představenstva s jeho krátkou 
charakteristikou s tím, že navrhovaný kandidát splňuje zákonné požadavky na řádné plnění funkce 
člena statutárního orgánu společnosti.  
 

Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 26.2. 2018, zápis č. 124/2018, bod 4/124/18 
- Valná hromada, na základě usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 
22.3. 2018, kde majoritní akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. navrhuje 
představenstvu společnosti nového člena představenstva Mgr. Tomáše Opatrného, nar. 24. února 
1985, člena zastupitelstva města Kroměříže, který bude uveden do pozvánky na valnou hromadu 
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. konanou dne 23. května 2018 a navrhne valné 
hromadě jeho zvolení podle přiložené zprávy, přijalo představenstvo společnosti usnesení, že souhlasí 
s návrhem města Kroměříže na nového člena představenstva Mgr.Tomáše Opatrného, nar. 24. února 
1985, člena zastupitelstva města Kroměříže, který bude uveden do pozvánky na valnou hromadu 
společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s. konanou dne 23. května 2018, a navrhne valné 
hromadě jeho zvolení v bodě 9. Volba nového člena představenstva. 
 
Zdůvodnění:  
Dle článku 27 odst. 1 Stanov společnosti má představenstvo sedm členů a po odstoupení člena 
představenstva valná hromada zvolí nového člena představenstva (čl. 27 odst. 5 Stanov společnosti)  
 
 
Děkuji za pozornost. 
 
 
 
 
 
 
 
 


