Představenstvo Společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové Oddíl B, vložka 1006,
Se sídlem: Trutnov. nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01, identifikační číslo: 601 08 711,

svolává na den 3l. května 2021 v 10.00 hodin

ŘÁDNOU vALNOU HROMADU,
která Se bude konat v Zasedací místnosti v Sídle Společnosti v Trutnově.

Pořad jednání:
1. Zahájení, Ověření usnášeníschopnosti valné
hromady.
2. Volba předsedy valne' hromady.zapisovatele,
Ověřovatelů zápisu
a osob
pověřených
sčítáníın hlasů.
3. Výroční Zpráva Za rok 2020, Zpráva
představenstva o podnikatelské činnosti
Společnosti aostavu majetku v roce 2020,
Zpráva představenstva O vztazích mezi
propojenými Osobami v r. 2020. návrh
na schválení řádné účetní Závěrky včetně
návrhu na rozdělení ZiSku a seznámení
Se Zprávou auditora.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné
účetní Závěrky. návrhu na rozdělení zisku
Za rok 2020 a zprávy O vztazích mezi
propojenýmí osobami v' r. 2020.
5. Schválení výroční Zprávy, řádné účetní
Závěrky Za rok 2020 a návrhu na rozdělení
Zisku za rok 2020.
6. Rozhodnutíovýkupu vlastních akcií
7. Odvolání a volba členů představenstva a
dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů
představenstvaadozorčírady
9. Závěr.

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 24. květen 2021. Valné hromady jsou
oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno. kteří
jsou Zapsáni v seznamu akcionářů vedeném Společnosti. a dále akcionáři S akciemi na majitele. kteří
vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni. a to i v případě. že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného
papíru. V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jine' právo spojené
S cennými papíry, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo
k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady
se může Zúčastnit každý akcionář osobně. nebo na Základě plné moci. Akcionář Se prokáže platným
průkazem totožnosti, Zástupce dále plnou mocí s úředně Ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc
pro Zastupování na valné hromadě musí být písemná a ınusí Z ní vyplývat, Zda byla udělena
pro Zastoupení najedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží navíc
platný výpis zobchodního rejstříku. Zástupce akcionáře - obce (města) je povinen prokázat své
oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím Zastupitelstva obce (města) O jeho delegaci
na valnou hromadu v souladu s ust. § 84 OdSt. 2 písm. f) Zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.
Výroční zpráva. řádná účetní závěrka, Zpráva dozorčí rady a návrh Sınluv o výkonu funkce pro členy
představenstva a dozorčí rady jsou k nahlédnutí Od 30. dubna 2021 v pracovních dnech od 9.00
do 13.00 hod. v sídle Společnosti a Současně uveřejněny na www stránkách Společnosti www.vaktu.cz.

K bodu č. 2 _ návrh usnesení: Valná hroınada volí předsedu valné hromady. Zapisovatele`
2 ověřovatele Zápisu a OSObu pověřenou Sčítáním hlasů.
Zdůvodnění: Toto usnesení vyplývá Z § 26 odst. 1 stanov Společnosti.

K bodu č. 3 4 vyjádření představenstva: Představenstvo tímto plní Svou povinnost dle ust. § 436 ZOK
Zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě. O tomto bodu pořadu jednání Se
nehlasuje.

K bodu č. 4 - vyjádření představenstva: Zpráva dozorčí rady za rok 2020 obsahuje informace
O kontrolní čiımosti dozorčí rady v roce 2020 ajejí Stanovisko k řádné účetní závěrce za I'Ok 2020.
k návrhu na rozdělení zisku Za rok 2020 a Zprávy O vztazích mezi propojenými osobami V r. 2020.
vycházející Zpřezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu S ust. § 447 Odst. 3 ZOK.

O toınto bodu pořadujednání Se nehlasuje.
K bodu č. 5 - návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční Zprávu předloženou představenstvem
Společnosti. Valná hromada Schvaluje řádnou účetní závěrku Za r. 2020. Valná hromada Schvaluje
návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého Zisku ve výši 3.680.812,45 Kč po Zdanění přidělit
750.000.00 Kč do Sociálního fondu a 500.000,00 Kč do Stimulačního fondu. Částku ve výši
2.430.812,45 Kč převést do fondu obnovy.
Zdůvodnění: Podle Zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo valné hromadě výroční
zprávu jejíž součástí je Zpráva představenstva O podnikatelské činnosti a stavu majetku Společnosti
Podle ust. § 20 Odst.2 písm m) stanov schvaluje výroční Zprávu valná hromada. Ve smyslu ust. § 20
odst. 2 písm. m) Stanov společnosti schvaluje valná hromada řádnou účetní Závěrku. Účetní Závěrku
po jejíın projednání dozorčí radou a Odsouhlasenou auditorem předkládá valné hromadě ke schválení
představenstvo Společnosti. Na Základě hospodářských výsledků společnosti předkládá představenstvo
návrh na rozdělení Zisku valné hromadě do jejíž výlučně působnosti rozhodnutí o rozdělení zisku
nebo úhradě ztráty a stanovení podílu na Zisku (dividend) a tantiém náleží (ust § 20 odst.2 písm.
m) Stanov společnosti). O ıozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návıh
představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou (ust. § 44 Odst. I Stanov Společnosti).
Představenstvo navrhuje rozdělit dosažený zisk přidělením jeho dále určených části do fondů
Společnosti, Zřízených v souladu S ust. § 49 stanov Společnosti. Příděly do sociálního a Stirnulačního
fondu slouží k plnění benetˇıtů Zaıněstnanců. daných uzavřenou kolektivní smlouvou. Finanční
prostředky, generované příděleın do fondu Obnovy, budou použity na splátky úvěrů. Na Základě
uzavřených smluv sposkytovateleın úvěrů, kterým je Komerční banka, as., budou Splátky úvěrů
v roce 2020 ve výši 16 250 tis. Kč. Příděl do fondu Obnovy tento závazek pokryje pouze Z 14 %.
Zbývající prostředky musí společnost Zajistit Zjiných (vlastních) Zdrojů. Tato situace je jedním

Z důvodů. proč představenstvo nenavrhuje rozdělení části zisku mezi akcionáře. Představenstvo dále

postupuje v souladu se zásadou opatrnosti, a to vzhledem k současné ekonomické situaci. kdy lze
vlivem oınezení provozu, případně dočasného uzavření významného počtu provozoven vlaSti
působnosti společnosti, Očekávat snížení tržeb z vodného a Stočného, a tím i Snížení hospodářského
výsledku (Zisku) v roce 2021.
K bodu č. 6 - návrh usnesení: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov. a. S.`
konaná dne 31. 5. 2021. schvaluje:
nabytí vlastních akcií společnosti. Znějících na majitele v Zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 1 000,- Kč. a to do počtu 20 000 kusů kmenových akcií o celkove' jmenovité hodnotě
20 000 000,- Kč

-

-

určuje, že společnost ınůže nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2021
určuje, že společnost Si může ponechat vlastní akcie Společnosti na dobu 5 let Od tohoto
rozhodnutí valné hromady
určuje cenu Za nabytí vlastních akcií Společnosti ve výši 500,- Kč za 1 ks akcie
pověřuje Společnost C ENTIN. as., aby jménem společnosti výkup realizovala

Zdůvodnění: Navržené schválení nabytí vlastních akcií Společnosti se týká kmenových akcií. Znějících
na majitele O jmenovité hodnotě 1000,- Kč, tedy akcií, rozdělených ınezi privátní akcionáře, kteří
nejsou municipálními akcionáři. Takto nabyté akcie by Společnost následně vydala Oproti vkladům do
Svého základního kapitálu. čímž by Optimalizovala akcionářskou Strukturu tak, aby akcie Společnosti
byly v co největší míře Soustředěny v rukou veřejnoprávních korporací. zejména měst a Obcí.

K bodu č. 7 - návrh usnesení: Valná hromada Odvolává zfunkce člena představenstva lng. Jiřího
Hradeckého,nar.4.11.1956 bytem ul. Lyžařská 287, 542 25 Janské Lázně a tO ke dni konání valné
hromady Valná hromada volí do funkce člena představenstva Petra Hřebačku naı.28.4. 1969 bytem
Černohorská 292, 542 25 Janské Lázně a to ke dni konání valné hromady

Zdůvodnění: Pan lng. Jiří Hradecký Oznámil, jako odstupující člen představenstva, Sve' Odstoupení
qnkce člena představenstva a požádal, aby jeho funkce Zanikla vden konání valné hromady.
Ztohoto důvodu, a na Základě návrhu akcionáře, navrhuje představenstvo Odvolat Ing. Jiřího

Hradeckého zfunkce člena představenstva a doplnit představenstvo Společnosti novým členem -

Petrem Hřebačkou, to vše ke dni konání valné hromady.
Návrh dalšího usnesení: Valná hromada volí člena dozorčí rady lng. Zdeňka Viıta, nar. 15. 10. 1957,
bytem Pec pod Sněžkou 29, 542 21 Pec pod Sněžkou, a to ke dni konání valné hromady.
Zdůvodnění: ke dni 30. května 2021 končí funkční Období člena dozorčí rady Ing. Zdeňka Viıta. Na
Základě návrhu akcionáře navrhuje představenstvo opětovně Zvolit lng. Zdeňka Virta členem dozorčí
rady Společnosti.

K bodu č. 8 - návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Smlouvu O výkonu funkce člena
představenstva a dozorčí rady„ ve Znění přílohy pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na
internetovych stránkách společnosti.
Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti členů Orgánu a výši odměny za výkon
funkce členů orgánů Společnosti, event. další plnění vůči těmto osobám. Smlouvu o vy'konu funkce
Schvaluje valná hromada v Souladu S ustanovením § 59 Odst. 2 Zákona o Obchodních korporacích.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky Za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem
Základní kapitál

915 536
553 531

Náklady celkem
Výnosy' celkem

159 177
162 858

Hospodářský výsledek

3 681

Představíìtvmwg

