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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 
 

společnosti 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, Česká republika, IČ: 26069539, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích 

v oddílu C, vložce č. 12029 

(dále jen „Společnost“). 

 

 

Jednatelé Společnosti tímto v souladu s příslušnými ustanoveními společenské smlouvy Společnosti a 

příslušnými právními předpisy 

 

s v o l á v a j í  

 

33. valnou hromadu Společnosti, 

 

která se bude konat dne 21.4.2021 od 10 hodin v sídle Společnosti na adrese Tábor, Kosova 2894, 

PSČ 390 02, Česká republika, místnost č. 206a. 

 

Program valné hromady: 

 

1. Zahájení, kontrola schopnosti usnášení 

2. Schválení programu valné hromady 

3. Volba orgánů valné hromady 

4. Projednání stavu koncesního řízení 

5. Projednání stanoviska Ministerstva financí k uzavření Smlouvy na zajištění provozování vodohos-

podářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. v letech 2022 až 2031 se společností ČEVAK a.s. 

6. Projednání usnesení zastupitelstev společníků Společnosti k uzavření Smlouvy na zajištění provo-

zování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. v letech 2022 až 2031 se společnos-

tí ČEVAK a.s. 

7. Projednání stanoviska dozorčí rady Společnosti k uzavření Smlouvy na zajištění provozování vo-

dohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. v letech 2022 až 2031 se společností ČEVAK 

a.s. 

8. Schválení uzavření Smlouvy na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury spo-

lečnosti VST s.r.o. v letech 2022 až 2031  

9. Rekapitulace usnesení přijatých na valné hromadě 

10. Závěr 

 

Pro zdůvodnění bodu 2 programu jednání valné hromady jednatelé sdělují, že se jedná o formální ná-

ležitost konání valné hromady. Pokud jsou přítomni všichni společníci, mohou navrhovat k projednání 

i záležitosti, které nejsou uvedeny v programu jednání. 

 

Pro zdůvodnění bodu 3 programu jednání valné hromady jednatelé sdělují, že volba orgánů valné 

hromady vyplývá z § 188 zákona o obchodních korporacích a čl. 11 společenské smlouvy a patří mezi 
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formální náležitosti konání valné hromady. V rámci tohoto bodu programu jednání valné hromady 

jednatelé navrhují, aby valná hromada zvolila orgány v následujícím složení a přijala následující usne-

sení: 

„Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení: 

Předseda valné hromady: JUDr. Jan Vobr 

Zapisovatel: Ing. Lubor Tomanec“ 

 

V rámci bodu 4 programu valné hromady po projednání problematiky se navrhuje přijetí následujícího 

usnesení: 

„Valná hromada Společnosti po projednání bere na vědomí informace o stavu koncesního řízení s 

názvem „Výběr provozovatele vodovodů a kanalizací pro Vodárenskou společnost Táborsko v letech 

2022 až 2031.“ 

 

V rámci bodu 5 programu valné hromady po projednání problematiky se navrhuje přijetí následujícího 

usnesení: 

„Valná hromada Společnosti bere na vědomí stanovisko Ministerstva financí České republiky týkající 

se uzavření Smlouvy na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. 

v letech 2022 až 2031; stanovisko je přílohou č. 1 zápisu z jednání valné hromady.“ 

 

V rámci bodu 6 programu valné hromady po projednání problematiky se navrhuje přijetí následujícího 

usnesení: 

„Valná hromada Společnosti bere na vědomí usnesení zastupitelstva Města Tábora, Města Sezimovo 

Ústí a Města Planá nad Lužnicí, vztahujících se k uzavření Smlouvy na zajištění provozování vodo-

hospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. v letech 2022 až 2031 se společností ČEVAK a.s.“ 

 

V rámci bodu 7 programu valné hromady po projednání problematiky se navrhuje přijetí následujícího 

usnesení: 

„Valná hromada Společnosti bere na vědomí stanovisko dozorčí rady Společnosti vztahující se 

k uzavření Smlouvy na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. 

v letech 2022 až 2031 se společností ČEVAK a.s.“ 

 

V rámci bodu 8 programu valné hromady po projednání problematiky se navrhuje přijetí následujícího 

usnesení: 

„Valná hromada Společnosti schvaluje uzavření Smlouvy na zajištění provozování vodohospodářské 

infrastruktury společnosti VST s.r.o. v letech 2022 až 2031, která bude uzavřena mezi Společností 

jako vlastníkem a společností ČEVAK a.s. se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 370 10, 

IČ: 60849657, jako provozovatelem, a to za podmínky kladného posouzení průběhu koncesního řízení 

Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Smlouva na zajištění provozování vodohospodářské in-

frastruktury společnosti VST s.r.o. na dobu deseti let tvoří přílohu č. 2 zápisu z jednání valné hromady 

a za společnost jí podepíší její jednatelé až v okamžiku, kdy společnost obdrží kladné posouzení prů-

běhu koncesního řízení od Státního fondu životního prostředí (SFŽP).“ 

Každý ze společníků má právo zúčastnit se valné hromady, a to osobně anebo v zastoupení zmocněn-

cem na základě písemné plné moci. Zástupcem společníka může být jiný společník, nebo jiná vhodná 

osoba zavázaná mlčenlivostí. Zástupcem společníka nesmí být jednatel společnosti. 

 

Přílohy této pozvánky tvoří: 
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Příloha č. 1: Smlouva na zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VST 

s.r.o. v letech 2022 až 2031, která má být uzavřena mezi společností Vodárenská spo-

lečnost Táborsko s.r.o. se sídlem Tábor, Kosova 2894, PSČ 390 02, IČ: 26069539, ja-

ko vlastníkem a společností ČEVAK a.s. se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, 

PSČ 370 10, IČ: 60849657 (na nosiči CD) 

 

 

V Táboře dne 22. února 2021 

 

 

 

 
 

 

___________________________________ 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

Ing. Štěpán Pavlík, jednatel 
 


