
 

Zapojení do krajské odpadové infrastruktury 

Manuál pro obce 

Nepřímí akcionáři 

 

Obce, které nejsou součástí krajské odpadové infrastruktury 

 

Obce, které prozatím nejsou součástí projektu krajské odpadové infrastruktury, resp. nejsou 

akcionáři společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., IČO 076 86 501, 

se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc (dále jen „SSOOK“) se mohou 

zapojit přistoupením do spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., IČO 041 48 002, se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc (dále jen „spolek“) 

 

Postup vstupu do spolku je následující (v tomto pořadí): 

1. Zastupitelstvo přistupující obce schválí přistoupení do spolku na základě § 84 odst. 2 

písm. e) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOO“).  

 

2. Na základě schválení přistoupení do spolku podá starosta (či jiná k tomu pověřená 

osoba) písemnou přihlášku (lze doručit písemně na adresu sídla) do spolku ve smyslu 

čl. VI odst. 1 stanov spolku. Písemná přihláška nemá zákonem ani stanovami 

stanovené náležitosti, nicméně z ní musí být patrné:  

- že obec má zájem přistoupit do spolku,  

- že přistoupení bylo schváleno zastupitelstvem obce,  

- že obec prohlašuje, že přistupuje k zakladatelské smlouvě a ke stanovám spolku, 

- že si je vědoma povinností vyplývajících ze členství ve spolku 

- že se hodlá do budoucna podílet na projektu krajské odpadové infrastruktury 

- podpis a datum 

 

3. Po obdržení přihlášky je nutné přistoupení schválit dle čl. VI odst. 2 na valné hromadě 

spolku. Schválením valnou hromadou vzniká členství ve spolku. Valná hromada se 

schází minimálně jednou za rok na základě svolání správní radou, která rozesílá 

pozvánku na valnou hromadu dle č. IX odst. 10 stanov spolku alespoň 30 dnů přede 

dnem konání valné hromady.  

 

4. Po vstupu do spolku je člen povinen přispívat roční příspěvek v současnosti v základní 

výši 3 Kč za rok na jednoho obyvatele obce.  

 

5. Dále je člen povinen přispět spolku na nákup akcií za účelem zvýšení akcionářského 

podílu spolku v SSOOK. Akcie jsou nabývány buď od Olomouckého kraje nebo jsou 

nabývány zvýšením základního kapitálu a upsáním nových akcií spolkem. Jmenovitá 

hodnota jedné akcie je 15 Kč a každá obec by měla mít tolik akcií, kolik má obyvatel 

k 1. 1. roku, ve kterém akcie nabývá. V roce 2022 jsou akcie Olomouckým krajem 

prodávány za částku 15 Kč za akcii. Od roku 2023 se částka za akcii může dále 



 

zvyšovat, předpokladem pro rok 2023 je cena 20 Kč za akcii. Tuto cenu určuje vždy 

zastupitelstvo Olomouckého kraje. 

 

6. Převod akcií od Olomouckého kraje schvaluje dle § 35 odst. 2 písm. j) z. č. 129/2000 

Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo Olomouckého kraje. 

Zvýšení základního kapitálu SSOOK za účelem úpisu nových akcií schvaluje valná 

hromada SSOOK po předchozím schválení ze strany zastupitelstev obcí, které jsou 

akcionáři. Převod akcií podléhá navíc dle čl. 6 odst. 6 stanov SSOOK předchozímu 

schválení představenstvem SSOOK. 

 

Celý výše uvedený postup je velmi časově náročný, pokud má obec zájem vstoupit, je 

nutné počítat s tím, že od schválení zastupitelstvem obce po zvýšení akcionářského podílu 

je nutný časový prostor minimálně 6 měsíců.  

 

Smlouva o smlouvě budoucí  

 

Nákup akcií je podmíněn podpisem smlouvy o smlouvě budoucí na předání odpadů, která je 

nezbytnou součástí žádosti o dotace na výstavbu zařízení krajské odpadové infrastruktury, 

přičemž v době uzavírání hlavní smlouvy mohou smluvní strany upravit tuto povinnost, resp. 

rozsah a druh předávaných odpadů, s ohledem na potřeby budoucího objednatele.  

 

Návrh usnesení zastupitelstva (v tomto pořadí): 

Zastupitelstvo obce souhlasí se vstupem obce do spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., 

IČO 041 48 002, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a souhlasí 

s přistoupením k zakladatelské smlouvě a stanovami spolku. Zastupitelstvo dále pověřuje 

starostu ………… k podání žádosti o vstup do spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s.  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že s členstvím ve spolku Odpady Olomouckého kraje, z. 

s., IČO 041 48 002, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc jsou 

spojeny povinnosti přispívat na činnost spolku částku stanovenou stanovami spolku a přispět 

na nákup akcií spolku od Olomouckého kraje, popř. na úpis akcií spolkem, ve výši stanovené 

rozhodnutím Olomouckého kraje, resp. valnou hromadou společnosti. 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s nepřímým majetkovým vstupem obce …… do společnosti 

Servisní společnosi odpady Olomouckého kraje, a.s., založené a existující podle práva České 

republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 07686501 

prostřednictvím členství ve spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s., který za tímto účelem 

nakoupí do svého vlastnictví …… kusů (rovno počtu obyvatel obce) akcií Společnosti 

za celkovou kupní cenu ………… (počet kusů x 15 Kč za akcii). Akcie budou uhrazeny formou 

mimořádného členského příspěvku spolku Odpady Olomouckého kraje, z.s. 

 



 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvou o smlouvě budoucí na předání odpadů společnosti 

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., IČO 076 86 501, se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc. 

 


