Vážená paní starostko,
vážený pane starosto,
dovolte, abych Vás informoval o současné situaci v a.s. Vodovody a Kanalizace Pardubice
(VaK) a zároveň Vás poprosil o úzkou spolupráci.
Jak jistě víte, valná hromada VaK dne 22. června 2006 neodsouhlasila vstup strategického
partnera (Veolia) do společnosti (tzn. neodsouhlasila soubor smluv o prodeji části podniku a
nájmu a provozování). Diskuze právníků, zda jedna ze smluv (o nájmu a provozování)
odsouhlasena byla či ne, považujeme v představenstvu společnosti za bezpředmětné, neboť
dle našeho názoru tvoří obě smlouvy jeden celek. Následně představenstvo dne 29. června
2006 i na základě výsledků hlasování na valné hromadě zrušilo poptávkové řízení na výběr
strategického partnera, které bylo vyhlášeno v lednu 2004.
Valná hromada zároveň velkou většinou odsouhlasila nákup BČOV Semtín od a.s.
Synthesia. Jak jsme několikrát zdůrazňovali v materiálech pro akcionáře, představenstvo vždy
pracovalo s dvěma možnými cestami profinancování budoucích investičních potřeb VaKu –
vstup strategického partnera nebo vlastní uvěrová angažovanost společnosti.
Valná hromada svým rozhodnutím zvolila cestu úvěru. V uplynulých měsících jsme požádali
několik bankovních domů o předložení indikativní nabídky podmínek, za kterých by VaKu
poskytly finanční prostředky. Ačkoli z vypracovaných analýz cash flow vyplývá, že i přes
vysoké budoucí úvěrové zatížení je VaK schopen dostát svým závazkům, není schopen (i
vzhledem k charakteru majetku) poskytnout dostatečné zajištění úvěrů. Již dopředu jsme
avízovali, že v tomto případě bude nutné dozajištění úvěrů ze strany akcionářů – měst a obcí.
Zastupitelstvo města Pardubic jako největší akcionář opakovaně (leden a červen 2006)
deklarovalo ochotu poskytnout ručení za úvěry VaKu. Na svém jednání v červnu 2006
požádalo ostatní akcionáře města a obce, aby se k ručení připojili.
Tímto Vás, vážená paní starostko, vážený pane starosto, prosím o projednání této otázky
ve Vašem zastupitelstvu a to, pokud je to možné do 19. září 2006. Podrobnější informace a
materiály Vám poskytneme v průběhu měsíce srpna. Předběžně známé parametry ručení jsou
následující - jednalo by se o formu ručení, která neovlivní bilanci Vaší obce ve vztahu
k MFČR a ručení by bylo pouze do výše % podílu Vaší obce na základním kapitálu a.s. VaK.
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, věřím, že Vy i zastupitelé Vaší obce
pomohou naší akciové společnosti v této situaci a svým vstřícným přístupem k dozaručení
úvěrů pomohou realizovat náročné investiční úkoly, které před naší společností stojí.
V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností neváhejte kontaktovat vedení VaKu ( Ing.
Fedáka, Ing. Bartáka) na tel. čísle 466 798 419, nebo pracovníka MmP Ing. Miroslava Čadu
na tel. č. 466 859 479, miroslav.cada@mmp.cz, nebo přímo mne na tel. č. 466 530 145,
michal.kolacek@mmp.cz . Jsme kdykoli ochotni Vám poskytnout doplňující informace.
Děkuji a těším se na další spolupráci s Vámi.
Ing. Michal Koláček
předseda představenstva VaK a.s.

