
Dnešního dne v sídle společnosti Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a.s., na adrese Žižkova 832, 580 Ol 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: smlouvu o upsání akcií

Za prvé:

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a.s. rozhodla dne 14.6.2022 o zvýšení 
základního kapitálu společnosti o částku 8.808.000,— Kč, slovy 
osm miliónů osm set osm tisíc korun českých s tím, že zvýšení 
základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 
kmenových akcií, přičemž upisováno bude 8.808 (slovy osm 
miliónů osm set osm tisíc) 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 valné hromady

Město Havlíčkův Brod upisuje 6.932 nových kmenových 
akcií společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., 
které jsou zaknihovanými cennými papíry znějícími na jméno, v 
jmenovité hodnotě každá 1.OOO,- Kč, za emisní kurs akcií 
1.000,— Kč na jednu akcii,

které se v plném rozsahu zavazuje splatit a splatí 
peněžitým vkladem - započtením 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“).

proti pohledávce na splacení emisního kursu,

ve lhůtě stanovené rozhodnutím valné hromady ze dne 
14.6.2022, 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.

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 606 /24/2022 
vlastnoručně podepsal / ttznal-pedpts-iŤa4Í9tfftě-za--vlastffl-
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 / adFesa-m-řsta-pebyttt-na-ťtzemí- 

-éeské-repttbk-ky-/-adresa-bydl-tště-mtfl£íť>-teefní-Geské-fepttbl-iky
Řidičský průkaz č. EM 250900
Druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací 
doložce

v(e) Ledči nad Sázavou dne 26.07.
Ověřující osoba: Lenka Smítková

Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1HSCR5R tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost byla prokázána:

ÍLpr. I.adiskix VOXDRÁK 
notář v Havlíčkově Brodě 

Sázavská 430
580 01 Havlíčkův Brod


