Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
svolává na den 1.11. 2013 v 10.30 hodin do sálu Domu kultury Dukla Pardubice s.r.o,
Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

mimořádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,
se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02, IČ 60108631, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 999,

Program jednání:
1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů
valné hromady
2. Schválení návrhu Dodatku č. 14 ke smlouvě o nájmu a provozování Vodárenské infrastruktury
o zajištění činností souvisejících s čistěním odpadních vod na BČOV Pardubice
3. Závěr
Zápis do listiny přítomných akcionářů bude zahájen v 9.30 hod.
Akcionáři fyzické osoby a statutární zástupci právnických osob se prokážou platným průkazem
totožnosti. Akcionáři právnické osoby se prokážou aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo
dokladem o evidenci u jiného orgánu. Zmocněnec předloží plnou moc s úředně ověřenými podpisy
akcionáře. Zástupce akcionáře-obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné
hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na valnou hromadu.
K bodu č. 2 programu jednání se uvádí:
Stávající Smlouva o nájmu a provozování Vodárenské infrastruktury 5000336 ze dne 28.8. 2003
uzavřená mezi Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s. a Veolia Voda ČR, a.s. je uzavřena na dobu
určitou a to do 31.12. 2013. Návrh dodatku č. 14 k této smlouvě zní:
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku XIII. odst. 2 Smlouvy o nájmu a provozování
vodárenské infrastruktury č. 50000336 ze dne 28.8. 2003 „Smlouva se uzavírá na dobu
určitou a to do 31.12. 2014“.
2. Provozovatel se dále zavazuje, že vyhodnotí na své náklady do 90 dnů od ukončení zkušebního
provozu zkušební provoz za účelem dosažení parametrů obsažených v projektové dokumentaci
k modernizaci BČOV a v souladu s rozhodnutími orgánů veřejné správy stanovujícími
podmínky zkušebního provozu.
Do shora uvedených dokumentů mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v
sekretariátu ředitele ve dnech 1.10. – 31.10. 2013 vždy od 8 do 12 hodin.
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