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DATOVOU SCHRÁNKOU na:  

Žadatel:: 

Povinný subjekt: 

3tatut~►ni město ostrava 
m~gistr~t - odbor ochrany žwvotrtřho prostřecJi 

Z~kACOv D t_C 

01 -11 2022 

Statutární město Ostrava, IČO: 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 
1803/8,  Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Ž4dost Q.p wu jf paci podle zákona č.106/1999 Sb. 

Váženi, 
na základě ustanovení 13 zákona. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 
znění, tímto žádám povinný subjekt o poskytnuti těchto informací: 

Na zasedání 1+0. 11. 2021 zastupitelstvo města přijalo usnesení č. 1700/ZM1822/27 v tomto zněni: 

Zastupitelstvo města 

1) prajednalo 
Tec'hnic'kou aekonomickou ana/ýru /iš/mni provo~ování vodárenské injhasrrxrktury v maje/ku .rtalutární/Ji) 
města () strava po ukončení koncesní J rralou'y, pracovanou společností rtřodohos, pvddřskj rozvoj rx t~,~rtavba 
a.s. a%`e p/í/o1j č 1 před1oen6ho materiálu 

2) ro#odlo 
o rea1izaci varianty B. 3 "sektorová iýimka" dle předlo~ené Technické a ekonomické ana/ý'y zajištěn' 
provozování vodárenské ir~~»astrxaktuty v majetku statutárního města Ostrava po ukončení koncesní #i/oaý 

V tiskové zprávě k usneseni bylo uvedeno: 

Výsledkem ana/ý i byla dopon'kni k ap~'kcaci ty. sektorové Jlmky auza vkni smlouvy o oprávČ a 
provozován/ se současným provozovatelem Ostravské dámy a kanalizace a. a. Taje ve 
vztahu k městu kv. přidrueraou osobou ve smyslu ákona o veřejných akátkcích, kdy~ pro rnč.rto vykonává 
$vážnou část své hospodářské činnosti a á.rtupc°1 města t`sao/í většinu členů kontrn►/niho or,gdnu společnosti. 

Město navíc vlastní bezmála 41 %  akcií společnosti O~`.~Š, a,s. 

Žádám o informaci, v jaké fázi je realizace varianty B. 5„sektomvá výjimka", zejména jestli už 
město projednává a oVAK smlouvu na období pa roce 2024 nebo jaké kroky pro realizaci této 
varianty již byly provedeny. 

Pokud existuje návrh této smlouvy o sprav a provozováni se současným provozovatelem 
Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (případně pokud již taková smlouva byla uzavřena), 
žádám:' o poskytnuti kopie. 

Na ínternetovýcb stránkách OVAK je dále uvedeno: 

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace as. je provozovatelem vodohospodářské  iaa~trxaktsuy na ůzemi' 
města Ostravy, která je majetkem statutárnáho nésta Ostrava. .~lÍlavními akcšvtadn spolačnostx jsou statutární 
město Ostrava (40,60 %) aýancw«~•kd společnost SUEZ (50,13 %). 

O 



Žádána o informaci, jak je ošetřena, že město má v OVAK_Jen 40,6#}°Co vliv a dbirtinantíii 50,23°fo 
vliv má soukromá zahianični společnost. 

Prosím o poskytnutí vyžádaných dokumentů ve formátu pdf. 

Pro urychlení koinunikace ;ádám o poskytnuti vyfídanýcla InfQrrnací a dokumentů elektronicky na 
moji emailovou adresu:  

Ostrava, dne 31.10.2022 



Statutární město Ostrava . 
magistrát 

Vaše značka: 

Ze dne: 31.1 0.2422 

Č. J.: SMOT746612122/OlP/

Sp. zn.: S-SMOJ7340721221O1 P12 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

Dáttim: 04.1 1.2022 
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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999  Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Dne 1, 11.2022 obdržela statutární město Ostrava žádost o informace k nové Koncesní 

smlouvě na provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku vevl:astnictvi města. 

Na základě citované žádosti Vám poskytujeme následující informace: 

1. Orgány města nestanovily magistrátu žádný závazný časový harmonogram 

k realizaci usnesení zastupitelstva města ze dne 10. 11. 2021. Se společnosti 

Ostravske vodárny a. kanalizace a :. (dále jen „OVAK'') proběhla konzultace ve věci 

obsahu nové Koncesní simlouvy. Dále město a OVAK konzultovalo na odboru fondu 

E  Ministerstva životního p řostředi podmínky nového OP ŽP. 

2. Nová Konbesní smlouva uzavřená není. Po uzavřeni bude zveřejněna v Registru 

smluv, kde si ji každá fyzická i právnicky osoba bude moci dohledat. 

3. Postavení' města je ošetřeno Smlouvou ospolupráci mezi oběma hlavními akcionáři. 

Tato smlouva včetně dodatků je zveřejněna vRegistru smluv. V sedmičlenném 

představehstvu je město zastoupeno 3 členy, SUEZ má taktéž 3 členy a poslední 

člen je volen na základě společného návrhu obou ttlavnioh akcionářú. V sedmičlenné 

dozorčí radě má město 4 zástupce, 

Prokešovo nám. S. 729 30 ostrava ič 00845451 olč CZ00845451 
www.oatrava.cz Čislo učtu 27-18492973091080a 
posfs@oslrava.cz ID DS 5zubv7w 



Statutární město Ostrava 
magistrát: 

Rfortnace jsou Vim poskytovány bezplatně. 

S pozdravem; 

-podepsáno e:lcktronicky'- 
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