
 

Na základě níže uvedených podkladů se doplňuje již schválená pozvánka na řádnou valnou 
hromadu akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova 
1300/23, 690 02 Břeclav, IČO: 494 55 168, a to níže uvedeným způsobem: 
 
Dne 30. prosince 2022 a 10. ledna 2023 byly společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, 
a.s., doručeny následující návrhy na usnesení valné hromady konané dne 2. února 2023: 
 
 
 
K bodu 5 pořadu: Volba nových členů představenstva. 
Návrh usnesení: "Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady paní 

Mgr. Jitku Sobotkovou, nar. 28. 12. 1970, bytem Náměstí 31/20, 692 
01 Mikulov, do funkce člena představenstva." 

 
Odůvodnění:  
Zastupitelstvo města Mikulov na svém zasedání dne 14. 12. 2022 schválilo jako zástupce 
města Mikulov v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. paní Mgr. 
Jitku Sobotkovou. 
 
 
Návrh usnesení: "Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady pana 

Petra Hasila, nar. 29. 10. 1978, bytem Pod Břehy 296/53, 691 06 
Velké Pavlovice, do funkce člena představenstva." 

Odůvodnění: 
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice na svém zasedání dne 1. 12. 2022 schválilo jako 
zástupce města Velké Pavlovice v představenstvu anebo dozorčí radě společnosti Vodovody 
a kanalizace Břeclav, a.s. pana Petra Hasila. 
 
 
 
K bodu 6 pořadu: Volba nových členů dozorčí rady. 
Návrh usnesení: " Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady pana 

Petra Hasila, nar. 29. 10. 1978, bytem Pod Břehy 296/53, 691 06 
Velké Pavlovice, do funkce člena dozorčí rady." 

Odůvodnění:  
Zastupitelstvo města Velké Pavlovice na svém zasedání dne 1. 12. 2022 schválilo jako 
zástupce města Velké Pavlovice v představenstvu anebo dozorčí radě společnosti Vodovody 
a kanalizace Břeclav, a.s. pana Petra Hasila. 
 
Návrh usnesení: "Valná hromada volí s účinností ke dni konání valné hromady 

Rostislava Koštiala, nar. 21. 10. 1960, bytem Valtická 153/32, 692 01 
Mikulov, do funkce člena dozorčí rady." 

Zdůvodnění:  
Zastupitelstvo města Mikulov na svém zasedání dne 14. 12. 2022 schválilo jako zástupce 
města Mikulov v dozorčí radě společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. pana 
Rostislava Koštiala. 
 
 
Další kvalifikovaní akcionáři mohou v souladu s ust. článku 11 odst. 2 písm. a) stanov 
společnosti požádat představenstvo o doplnění návrhů usnesení na volbu nových členů 
představenstva a dozorčí rady.  
 
Ostatní akcionáři mohou své návrhy či protinávrhy na volbu nových členů představenstva 
a dozorčí rady uplatnit postupem podle § 361 a násl. zákona o obchodních korporacích. 
 



 

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti na adrese www.vak-
bv.cz. 
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