
POŽADAVEK NA VYSVĚTLENÍ č. 3 
Valná hromada společnosti 

 
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. 

se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, 

IČO: 46356967, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377 

konaná dne  7. června 2021 od 10.00 hodin v sídle společnosti 
 

 

1. Kde byla nebo je zveřejněna, výroční práva za rok 2021, účetní závěrka za rok 2021 a  zpráva o 

vztazích za rok 2021 30 dnů před konáním valné hromady jak ukládá z.o.k.? 

2. Jaká výše kalkulovaného zisku (%) byla v  kalkulacích vodného a stočného na rok 2020 pro obce 

a města? Jaká je plánovaná v roce 2021 ?. 

3. Získala naše společnost do provozování nové lokality pro provozování vodovodů a kanalizací? 

Jaké lokality získal v rámci koncesních řízení? Jaká je tam kalkulovaná míra zisku?  

4. Účastnila se naše firma v roce 2020 koncesních a výběrových řízení? Kolika a s jakým 

výsledkem? 

5. Jaká výše zisku byla v  kalkulacích vodného a stočného na rok 2021 pro tyto projekty? 

6. Kolik výběrových řízení realizovala naše firma na stavební práce a kolik jich zadala naše 

společnost  v roce 2021? 

7. Jaké bylo pořadí firem v jednotlivých řízeních? Která firma poté zakázku realizovala a za jakou 

cenu? 

8. Jaký byl plán obnovy na rok 2021  a jak byl splněn? 

9. Jak byl tento plán obnovy financován? Z odpisů a vodného a stočného? 

10. Jaké existují  finanční zápůjčky, které obdržela naše firma  od měst a obcí? Co je jejich 

obsahem, či předmětem, jaké jsou podmínky %? 

11. Jaké existují finanční zápůjčky, které vydala naše firma  městům a obcím? Co je jejich obsahem, 

či předmětem, jaké jsou podmínky  %? 

12. Jaké finanční prostředky byly na provozních bankovních účtech a jaké na termínovaných 

vkladech k 31.12.2020 ?  

13. Má naše společnost nějakou dividendovou politiku, když dosud nebyly v naší společnosti 
vypláceny dividendy? 

 
 

Akcionář : Ing. Miroslav Frank 

RČ : 610906/0199 


