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Dnešního dne v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod,
a.s.,  na adrese Zižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, -----------------------------------

1. Město Havlíčkův Brod, se sídlem městského úřadu Havlíčkovo
náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod, identifikační číslo 002 67 449, zastoupené 
starostou města, --------------------------------------------------------------------------------

2. společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, identifikační číslo 481 73 002, zapsaná do 
obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B 
číslo vložky 971, zastoupená předsedou představenstva, což je jmenovitě 
RNDr. Pavel Policar, M.Sc., narozený 28. listopadu 1963, bydliště a trvalý pobyt 
Obrvaň 42, 584 01 Ledeč nad Sázavou, ---------------------------------------------------

uzavřely tuto: ----- -------------------- -------------------------------------------

smlouvu -------------------------------------------------------

o upsání akcií ------------------------------------------------------
Za pivě: -------------------------------------------------------------------------------

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, 
a.s. rozhodlo dne 2.3.2021 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 
částku 41.928.000,— Kč, s tím, že zvýšení základního kapitálu bude 
provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 
41.928 nových kmenových akcií, které jsou zaknihovanými cennými papíry, 
znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 1.000,— Kč, slovy jeden tisíc 
korun českých. ---------------------------------------------------------------------------------

Za druhé: ------------------------------------------------------------------------------

Výše uvedení účastníci se dohodli na tom, že v souladu s citovaným 
usnesením představenstva ------------------------------------------------

Město Havlíčkův Brod upisuje 34.868 nových kmenových akcií 
společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., které jsou 
zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v jmenovité hodnotě 
každá 1.000,-- Kč, za emisní kurs akcií 1.000,— Kč na jednu akcii, -------------

které se v plném rozsahu zavazuje splatit a splatí nepeněžitým 
vkladem, což je jmenovitě ------------------------------------------------

a. infrastrukturní majetek (vodní dílo "Prodloužení kanalizací
Mírovka" v obci Havlíčkův Brod a katastrálním území Mírovka), ...............

tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka 
Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3411, ze dne 5.11.2020 napsaném ve 
ynaleckém deníku pod pořadovým číslem 9382/18/2020, ---------------------------

přičemž výše ocenění tohoto vkladu je na základě citovaného 
znaleckého posudku stanovena částkou 329.040,— Kč, ----------------------------

b. infrastrukturní majetek (vodní dílo "Kanalizace Pohledští
Dvořáci" v obci Havlíčkův Brod a katastrálním území Termesivy), ............



Strana druhá

tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka 
Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3411, ze dne 5.11.2020 Zapsaném ve 
Znaleckém deníku pod pořadovým číslem 9383/19/2020, ---------------------------

přičemž výše ocenění tohoto vkladu je na základě citovaného 
znaleckého posudku stanovena částkou 19.097.110,— Kč,--------------------------

c. infrastrukturní majetek (vodní dílo ”Obytný soubor u Nemocnice, 
ulice Mahenova - kanalizace a vodovod” v obci Havlíčkův Brod a 
katastrálním území Havlíčkův Brod), -------------------------------------

tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka 
Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3411, ze dne 5.11.2020 Zapsaném ve 
Znaleckém deníku pod pořadovým číslem 9384/20/2020, ----------------------------- ------

přičemž výše ocenění tohoto vkladu je na základě citovaného 
znaleckého posudku stanovena částkou 2.351.270,-- Kč, --------------------------

d. infrastrukturní majetek (vodní dílo "ZTV Milnerovi pro 35 RD, I. 
a II. etapa - SO 02 Kanalizace a SO 03 Vodovod” v obci Havlíčkův Brod a 
katastrálním území Havlíčkův Brod), -------------------------------------

tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka 
Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3411, ze dne 5.11.2020 Zapsaném ve 
Znaleckém deníku pod  pořadoiým číslem 9385/21/2020, ---------------------------

přičemž výše ocenění tohoto vkladu je na základě citovaného 
znaleckého posudku stanovena částkou 4.178.040,-- Kč, --------------------------

e. infrastrukturní majetek (vodní dílo "Vršovice - ZTV 13 RD, SO 02 
Kanalizace a SO 03 Vodovod” v obci Havlíčkův Brod a katastrálním území 
Havlíčkův Brod), ---------------------------------------------------------

tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka 
Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3411, ze dne 5.11.2020 Zapsaném ve 
Znaleckém deníku pod pořadoiým číslem 9386/22/2020, ---------------------------

přičemž výše ocenění tohoto vkladu je na základě citovaného 
znaleckého posudku stanovena částkou 2.455.520,-- Kč, --------------------------

f. infrastrukturní majetek (vodní dílo "ZTV Ledečská, ulice 
Generála Gablecha, Milady Horákové - SO 02 Kanalizace a SO 03 
Vodovod” v obci Havlíčkův Brod a katastrálním území Havlíčkův Brod), -

tak jak je tento vklad popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka 
Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3411, ze dne 5.11.2020 Zapsaném ve 
Znaleckém deníku podpořadoiým číslem 9387/23/2020, ............................... --............

přičemž výše ocenění tohoto vkladu je na základě citovaného 
znaleckého posudku stanovena částkou 6.457.080,— Kč, --------------------------

ve lhůtě stanovené rozhodnutím představenstva ze dne 2.3.2021, tedy 
nejpozději do devadesáti (90) dnů ode dne úpisu akcií (podpisu této 
smlouvy o upsání akcií) ----------------------------------------------------------------------

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. to akceptuje. -----
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Ověřuji, že tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsal

RNDr. Pavel Policar, M.Sc., naroyený 28. listopadu 1963, bydliště a trvalý 
pobyt Obrvaň 42, 584 01 I^edeč nad Sázavou, ---------------- ------- -------- ------- ---------- -----

jeho^ totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem. --------------------------------

lz Havlíčkově Brodě dne 2.3.2021 --------------------------------------------------------------------------

Běfyié číslo knihy ověřování O III /2021 --------------------------------------------------

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Havlíčkův Brod

Poř. č. legalizace 656/1 /2021/Kad

vlastnoručně podepsal uznal podpis na listině za vlastni
JAN TECL, 27.09.1963 Havlíčkův Brod
jméno/a, příjmení, datum a místo narozeni žadatele

Havlíčkův Brod, Jiskrová 719, okr. Havlíčkův Brod
adresa místa trvalého pobytu adresa-mtsta pobytu na území České republiky

občanský průkaz č.211999856

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobni údaje 

V Havlíčkově Brodě dne 08.03.2021

Gabriela Kadlecová

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla
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Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích

Smlouva o upsání akcií byla schválena v souladu s ustanovením § 85 písm. e) zákona o obcích 
č. 128/2000 Sb., v platném znění, Zastupitelstvem města Havlíčkův Brod dne 15.2.2021 na 
zasedání zastupitelstva města, usnesením č. 9/21.

V Havlíčkově Brodě dne 5.3.2021
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