
Zastupitelstvo města Mikulov 
 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 16.9.2020  
 
 
Bod programu:  
Návrh na odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., 
 
Žadatel: Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 1300/23, 690 02 
Břeclav, IČ: 49455168, zastoupená CENTIN a.s., K Botiči 1453/6, Praha 10, 
101 00. 
 
Přílohy: 

- důvodová zpráva 
- návrh na odkup č.j. MUMI 20027303 došlý dne 21.7.2020, 
- kupní smlouva 
- výpis ze seznamu akcionářů 

 
Návrh usnesení:  
 
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej 3152 ks akcií Vodovodů a kanalizací Břeclav a.s, 
kmenové akcie ve formě na majitele, ISIN CZ0009064952, kupujícímu Vodovodům a 
kanalizacím Břeclav a.s a kupní smlouvu o úplatném převodu cenných papírů ve zněním 
předloženém Vodovody a kanalizacemi Břeclav a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
Mgr. Petr Augustin 
vedoucí MPO MěÚ 
dne 3.9.2020 
 
 
 
 

Mgr. Petr Augustin 
vedoucí MPO MěÚ 
Mikulov dne  3.9.2020 

Rostislav Koštial 
starosta města Mikulov 
dne  7.9.2020 
 
 



Zastupitelstvo města Mikulov dne 16.9.2020  -  důvodová zpráva 
 

Návrh na odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., 
 
Žadatel: Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 1300/23, 690 02 
Břeclav, IČ: 49455168, zastoupená CENTIN a.s., K Botiči 1453/6, Praha 10, 
101 00. 
 
Město Mikulov obdrželo dne 27.7.2020 návrh na odkup akcií společnosti Vodovody a 
kanalizace Břeclav a.s. (dále jen „VAK“). 
 
Společnost VAK sděluje město Mikulov jako svému akcionáři, že na valné hromadě konané 
dne 16. června 2020 schválila valná hromada nabytí vlastník akcí společnosti znějících na 
majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1000,- Kč.   
 
Valná hromada dále určila cenu nabytí vlastních akcií ve výši 500,- Kč za jednu akcii. 
Přílohou nabídky byly zaslána rovněž smlouva o převodu akcií. Kupní cena bude dle smlouvy 
na účet města Mikulov zaslána do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.  
 
Nabídka obsahuje podmínku, že pokud nebudou podepsané smlouvy doručeny, nejpozději do 
31.12.2020 předpokládá VAK, že o prodej akcií město Mikulov nemá zájem. 
Město Mikulov celkově vlastní 90977 ks akcií o jmenovité hodně 1000,- Kč. Což představuje 
7,88% všech akcií společnosti VAK.  
 
Nabídka odkupu se týká 3152 ks akcií na majitele, které jsou zaknihované, této části 
portfolia se týká nabídka odkupu. Celková nabízená kupní cena činí 1 576 000,- Kč.  
 
V případě využití nabídky nelze nyní přesně určit o kolik % klesne akciový podíl města 
Mikulov, jelikož nevíme, zda nabídku akceptují i ostatní akcionáři. Nicméně maximální míra 
poklesu může činit 0,237%. Pokud by tedy město nabídky využilo, může se jeho akcionářský 
podíl na společnosti VAK snížit ze 7,88 % na 7,64%. 
 
Nabídka byla dne 24.8.2020 předložena radě města, která přijala usnesení: 
 
„Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit: 
- prodej 3152 ks akcií Vodovodů a kanalizací Břeclav a.s, kmenové akcie ve formě na 
majitele, ISIN CZ0009064952, kupujícímu Vodovodům a kanalizacím Břeclav a.s, 
 a  
- kupní smlouvu o úplatném převodu cenných papírů ve zněním předloženém Vodovody a 
kanalizacemi Břeclav a.s.,“ 
 
Podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o 
účasti obce v již založených právnických osobách. To znamená, že zastupitelstvu obce je 
vyhrazeno rozhodovat též o převodech obchodních podílů i akcií, které vlastní, nebo o 
nabývání obchodních podílů a akcií. 
  
V Mikulově dne 3.9.2020 
Zpracoval Mgr. Petr Augustin 
                                       










	Návrh na odkup akcií společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s
	Zastupitelstvo města Mikulov

	SKM_C3110200818133000

