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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 vkladu .....................................................
Za prvé:

Město Havlíčkův Brod je vlastníkem nepeněžitého vkladu tvořeného 
infrastrukturním majetkem, což je jmenovitě: -----------------------------

a. infrastrukturní majetek (vodní dílo "Prodloužení kanalizací
Mírovka" v obci Havlíčkův Brod a katastrálním území Mírovka), tak jak je 
tento majetek popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky, 
Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3411, ze dne 5.11.2020 popsaném ve pnaleckém 
deníku pod pořadovým číslem 9382/18/2020, ------------------------------------

b. infrastrukturní majetek (vodní dílo "Kanalizace Pohledští
Dvořáci" v obci Havlíčkův Brod a katastrálním území Termesivy), tak jak 
je tento majetek popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky, 
Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3411, ze dne 5.11.2020 papsaném ve pnaleckém 
deníku pod pořadovým číslem 9383/19/2020, ------------------------------------

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 majetek popsán ve 
znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad Parkem 
3411, ze dne 5.11.2020 popsaném ve pnaleckém deníku pod pořadovým číslem 
9384/20/2020, ...................-......................-............................................. -................

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 majetek popsán ve 
znaleckém posudku znalce Zdeňka Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad Parkem 
3411, ze dne 5.11.2020 papsaném ve pnaleckém deníku pod pořadovým číslem 
9385/21/2020, .......................................................................................... -................

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 majetek popsán ve znaleckém posudku 
znalce Zdeňka Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3411, ze dne 
5.11.2020 papsaném ve pnaleckém deníku pod pořadovým číslem 9386/22/2020, ---------
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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 majetek popsán ve znaleckém posudku znalce Zdeňka 
Jedličky, Havlíčkův Brod, Nad Parkem 3411, ze dne 5.11.2020 vypsaném ve 
znaleckém deníku pod pořadovým číslem 9387/23/2020, ........................-......................

Za druhé:

Město Havlíčkův Brod upsalo 34.868 nových kmenových akcií 
společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Zižkova 
832, 580 01 Havlíčkův Brod, identifikační číslo 481 73 002, znějících na jméno 
ve jmenovité hodnotě každá 1.000,— Kč, o jejichž emisi rozhodlo 
představenstvo této společnosti dne 2.3.2021 a které byly nabídnuty k 
upsání uvedeným nepeněžitým vkladem Městu Havlíčkův Brod. --------------

Za třetí:

Město Havlíčkův Brod v souladu s usnesením výše uvedeného 
představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 
prohlašuje, že vkládá celý v článku prvém uvedený nepeněžitý vklad, se 
vším příslušenstvím a součástmi, jakož i se všemi právy a povinnostmi, do 
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem 
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, identifikační číslo 481 73 002. ---------------

Za čtvrté:

Uvedené majetkové dispozici nejsou na překážku okolnosti bránící 
volnému nakládání s nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------

Za páté:

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. uvedený 
nepeněžitý vklad přejímá. Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a.s. rovněž potvrzuje, že převzala výše uvedený nepeněžitý vklad. —

O tom byla tato smlouva sepsána, účastníky přečtena, jimi v plném 
rozsahu schválena a podepsána. -------------------------------------------------------------



Ověřuji, že tuto listinu před notářem vlastnoručně podepsal RNDr, Pavel
Policar, M.Sc., narosený 28. listopadu 1963, bydliště a trvalý pobyt Obrvaň 42, 584 01 
Ledeč nad Sázavou, jeho$ totožnost byla notáři prokázána platným úředním průkazem. --------------

V Havlíčkově Brodě dne 2.3.2021 ------------------------ ------ ----------------------------------

Bějné číslo knihy ověřování OIII..... /2021 -------------------------------------------------------

JUDr. Ladislav Vondrák, notář v Havlíčkově Brodě se sídlem Havlíčkův Brod, Sázavská

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Havlíčkův Brod

Poř. č. legalizace 653/1 /2021/Kad 

vlastrwuéně-podepsal uznal podpis na listině za vlastní
JAN TECL, 27.09.1963 Havlíčkův Brod

jmério/a, příjmení, datum a misto narození žadatele

Havlíčkův Brod, Jiskrová 719, okr. Havlíčkův Brod
adresa místa trvalého pobytu adresa místa pobytu na úzomi České republiky

občanský průkaz č.211999856

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

V Havlíčkově Brodě dne 08.03.2021

Gabriela Kadlecová
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla



Doložka podle § 41 odst. 1 zákona o obcích

Smlouva o vkladu 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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