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ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 45/3/2019
ze dne 26. 9. 2019

k delegaci zástupce obce na valnou hromadu obchodní společnosti
Vodárny Kladno – Mělník, a.s., v níž má obec majetkovou účast
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,

I.

Rozhoduje
1) tak, že v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, deleguje JUDr. Evu
Slavíkovou, starostku a její náhradníky v tomto pořadí: Mgr. Beátu Sabolovou - 1.
místostarostku, Ing. Kateřinu Kolářovou - 2. místostarostku jako zástupce Obce
Zdiby na valné hromady společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s., se sídlem U
vodojemu 3085, 272 01 Kladno, IČO: 46356991;
2) o platnosti a účinnosti delegace dle odst. 1 tohoto usnesení pro všechny valné
hromady společnosti dle odst. 1. tohoto usnesení, konané do konce roku 2022.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:

starostka
starostka

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Zastupitelstva Obce Zdiby č. 45/3/2019
Rozhodnutí o delegaci zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž
má obec majetkovou účast patří do vyhrazené pravomoci zastupitelstva - viz příslušná
ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“):
§ 84
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu
obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má
obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání; to neplatí, rozhoduje-li rada
obce ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c),
§ 102
(2) Radě obce je vyhrazeno
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
Předložené delegování zástupců Obce Zdiby na valných hromadách společnosti Vodárny
Kladno – Mělník, a.s. (dále jen „VKM“) se dle § 84 písm. f) zákona o obcích týká pouze
obchodních společností, kde obec není 100% vlastníkem (akcionářem, společníkem). Dle
potvrzení k 31. 12. 2018 obec Zdiby vlastní 2 160 ks akcií VKM o nominální hodnotě 1 000
Kč/akcie. Podíl na základním kapitálu VKM činí 0,07%.
U obchodních společností, kde je obec 100% vlastníkem (např. společnost Obec Zdiby
reality, s.r.o.) platí výjimka dle § 102 odst. 2 písm. c), zákona o obcích, kdy rada obce
rozhoduje ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, tzn., že rada
obce jedná v působnosti valné hromady dle zákona.

