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

1. Město Havlíčkův Brod, se sídlem Městského úřadu na 
adrese Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 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 Krajským 
soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 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:

dohodu o započtení pohledávky

Za prvé:

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., 
dluží Městu Havlíčkův Brod

a. částku ve výši 3.711.914,— Kč (slovy tři milióny sedm set 
jedenáct tisíc devět set čtrnáct korun českých), a to z titulu smlouvy 
kupní ze dne 20.4.2022 (o převodu stavby "Havlíčkův Brod - 
Vodovod Veselice"),

b. částku ve výši 4.248.347,— Kč (slovy čtyři milióny dvě stě 
čtyřicet osm tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých), a to z titulu 
smlouvy kupní ze dne 21.4.2022 (o převodu stavby "Havlíčkův 
Brod, Termesivy - rozšíření kanalizace"),

c. částku ve výši 1.428.825,— Kč (slovy jeden milión čtyři sta 
dvacet osm tisíc osm set dvacet pět korun českých), a to z titulu 
smlouvy kupní ze dne 20.4.2022 (o převodu stavby "Havlíčkův 
Brod - Obytná zóna Rozkoš"),

d. částku ve výši 316.068,— Kč (slovy tři sta šestnáct tisíc 
šedesát osm korun českých), a to z titulu smlouvy kupní ze dne 
20.4.2022 (o převodu stavby "Havlíčkův Brod, Termesivy - 
prodloužení kanalizace").

Město Havlíčkův Brod dluží společnosti Vodovody a 
kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., z titulu smlouvy o upsání 
akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 
ke dni uzavření této dohody částku 9.704.800,— Kč (slovy devět 
miliónů sedm set čtyři tisíc osm set korun českých).

Společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., 
a Město Havlíčkův Brod se dohodly na vzájemném započtení 
celé pohledávky společnosti Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a.s., vůči Městu Havlíčkův Brod z titulu 
smlouvy o upsání akcií společnosti Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a.s.,



s peněžitými pohledávkami Města Havlíčkův Brod vůči 
dlužníkovi - společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a.s., jmenovitě s pohledávkou ve výši 3.711.914,— Kč 
(slovy tři milióny sedm set jedenáct tisíc devět set čtrnáct korun 
českých), vzniklou z titulu smlouvy kupní ze dne 20.4.2022 (o 
převodu stavby "Havlíčkův Brod - Vodovod Veselice"), pohledávkou 
ve výši 4.248.347,— Kč (slovy čtyři milióny dvě stě čtyřicet osm tisíc 
tři sta čtyřicet sedm korun českých), vzniklou z titulu smlouvy 
kupní ze dne 21.4.2022 (o převodu stavby "Havlíčkův Brod, 
Termesivy - rozšíření kanalizace"), pohledávkou ve výši 
1.428.825,— Kč (slovy jeden milión čtyři sta dvacet osm tisíc osm set 
dvacet pět korun českých), vzniklou z titulu smlouvy kupní ze dne 
20.4.2022 (o převodu stavby "Havlíčkův Brod - Obytná zóna 
Rozkoš"), a částí pohledávky ve výši 315.714,— Kč (slovy tři sta 
patnáct tisíc sedm set čtrnáct korun českých), vzniklé z titulu 
smlouvy kupní ze dne 20.4.2022 (o převodu stavby "Havlíčkův 
Brod, Termesivy - prodloužení kanalizace").

Uvedené majetkové dispozici nejsou na překážku žádné 
okolnosti.

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

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Ledeč n. S., pořadové č. legalizace 605 /24/2022 
vlastnoručně podepsal / itznal-podpts-tŤa-lísttně-ža-vl-a-st-nt-
Pavel Policar, 28.11.1963, Ledeč nad Sázavou

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Ledeč nad Sázavou, část Obrvaň 42
adresa místa trvalého pobytu / adFesaaTťfeta-pebytu-na-ťtzemí- 
-Geské-reptiř4i-ky-/-adresa-bydliště-fftímo-Ú2emí-Geské-fepttbl-iky-
Řidičský průkaz č. EM 250900
Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací

Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1HSCLDE tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost byla prokázána:
JanTecI, nar. 27.09.1963, Jiskrová 719, 58001 Havlíčkův 
Brod.
Havlíčkův Brod, dne 12.09.2022

JUI)r. Ladislav VONDRÁK 
notár v Havlíčkově Brodě 

Sázavská 430
580 01 Havlíčkův Brod


