
SMLOUVA O UPSÁNÍ AKCIÍ

1. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

se sídlem Jičín, Holínské předměstí, Na Tobolce 428, PSČ 506 01
IČ
DIČ
zápis v rejstříku 

zastoupená

: 60109149 
: CZ60109149
: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, v oddíle B, vložce 1045 
: JUDr. Janem Malým, předsedou představenstva společnosti

(dále také jen jako „Společnost“)

a

2. Město Nová Paka
se sídlem: Dukelské náměstí 39, 509 01 Nová Paka 
IČ: 00271888 
DIČ: CZ00271888
zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou 

(dále také jen jako „Upisovatel“)

uzavřeli dnešního dne v souladu s ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
tuto

smlouvu o upsání akcií

I.
Úvodní ustanovení

1. Společnost a upisovatel shodně konstatují, že Upisovatel je jedním z akcionářů Společnosti 
a že Valná hromada společnosti Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. rozhodla dne 
09.06.2022 o zvýšení základního kapitálu Společnosti mimo jiné o částku 1.124.000,- Kč 
(slovy: jeden milion jedno sto dvacet čtyři tisíc korun českých), a to upsáním 1.124 (slovy: 
jeden tisíc jedno sto dvacet čtyři) nových kusů kmenových akcií Společnosti Upisovatelem v 
listinné podobě, znějících na jméno Upisovatele, s omezenou převoditelností v souladu se 
stanovami Společnosti, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč s tím, že upisování akcií 
nad uvedenou částku se nepřipouští, že přednostní právo akcionářů společnosti na upisování 
akcií ke zvýšení základního kapitálu je vyloučeno, protože akcie jsou pro předem určené 
zájemce (majitele nepeněžitých vkladů), že akcie budou upsány v sídle Společnosti ve lhůtě 
120 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu 
do obchodního rejstříku, že upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemným 
oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku Společnosti 
obsahujícího zapsané usnesení valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu do 
obchodního rejstříku a že tyto nové akcie budou Upisovatelem upsány (splaceny) 
nepeněžitým vkladem, specifikovaným níže v čl. II. bodu 2 této smlouvy a který bude do 
majetku Společnosti Upisovatelem vnesen ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií 
Společnosti. O výše uvedeném rozhodnutí valné hromady Společnosti byl pořízen notářkou 
JUDr. Monikou Čírtkovou, notářský zápis NZ 310/2022.
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2. Dne 12.07.2022 byl Krajským soudem v Hradci Králové jakožto rejstříkovým soudem 
proveden zápis rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu 
Společnosti do obchodního rejstříku.

II.
Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se vzhledem ke skutečnostem uvedeným v článku I. této smlouvy a zájmu 
Upisovatele upsat nové akcie Společnosti dohodly a Upisovatel tímto upisuje níže uvedené 
akcie Společnosti:

počet upisovaných akcií: 
jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 
forma upisovaných akcií: 
podoba upisovaných akcií: 
druh upisovaných akcií: 
převoditelnost upisovaných akcií:

emisní kurs upsaných akcií: 
lhůta pro splacení upsaných akcií: ve

a to nepeněžitým vkladem.

2. Předmětem nepeněžitého vkladu Upisovatele je Vodovod a kanalizace (vybraná vodovodní 
a kanalizační síť) situovaných na území města Nová Paka, v k.ú.Nová Paka, Stikov a 
Vrchovina tak, jak jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 6195-12-2022 
zpracovaném společností Česká znalecká a.s., se sídlem Nezvalova 423/8, 500 03 Hradec 
Králové, IČ: 25260138 (dále jen „nepeněžitý- vklad“).
3. Nepeněžitý vklad byl uvedeným znaleckým posudkem oceněn na částku 1.921.400.-KČ a 
toto ocenění bylo schváleno valnou hromadou Společnosti dne 09.06.2022.
4. Smluvní strany se dohodly, že shora uvedené jednotlivé kmenové akcie na jméno v listinné 
podobě budou k žádosti Upisovatele vydány, resp. nahrazeny a předány Upisovateli ve formě 
hromadné listiny (hromadné akcie).

III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Upisovatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas splatit svůj nepeněžitý vklad. Upsané 
akcie se splácejí vnesením předmětu nepeněžitého vkladu do Společnosti předáním 
nepeněžitého vkladu a písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem Upisovatele dle 
ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Místem pro vnesení (splacení) 
nepeněžitých vkladů bude sídlo společnosti a nepeněžité vklady budou vneseny ve lhůtě 
šedesáti dnů ode dne upsání akcií Společnosti touto smlouvou.
2. Společnost se zavazuje poskytnout Upisovateli součinnost nezbytnou ke splacení 
nepeněžitého vkladu.

1.124 ks
1.000,-Kč 
na jméno 
listinné 
kmenové
omezená dle čl. 14 stanov Společnosti - pouze s 
předchozím souhlasem valné hromady Společnosti 
1.709,43 Kč

lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií Společnosti

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Upisovatel prohlašuje, že nepeněžitý vklad, jeho vnesení do majetku, resp. základního 
kapitálu Společnosti a upsání akcií Společnosti byly schváleny na zasedání Zastupitelstva 
města Nová Paka dne 13.06.2022. Usnesení zastupitelstva města č. 519, 520 a 521 ze dne 
13.06.2022 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
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2. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s úředně ověřenými podpisy stran,
přičemž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran, jedno vyhotovení je určeno 
rejstříkovému soudu. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.
3. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že Upisovatel, jenž je povinným 
subjektem dle ust. § 2 ödst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu 
včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, 
s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti 
uveřejnění.
Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, 
skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně 
předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem Upisovateli písemně a 
jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a porozuměly jejímu 
obsahu. Dále prohlašují, že tato smlouva byla sepsána v souladu s jejich ujednáním a že tedy 
tato smlouva odpovídá jejich skutečné, svobodně projevené vůli, že byla sepsána vážně, 
nikoliv v tísni za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Jičíně dne 9.-.Á&0 V Nové P^e^lne /9<P

za Spolecnos T.SÜza Upisovat!

JUDr. Jan Malý
předseda představenstva

Mgr. Josáf Cfy^an
starosta

Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1HK5F9S tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost byla 
JUDr. Jan Malý, nar.
Jičín - Valdické Předměstí.
Jičín, dne 07.09.2022

Příloha č. l - Usnesení zastupitelstM meiml Ajp 13.06.2022

3

https://online.nkcr.cz/cis2-vyhledavani/#/eop?JAN%2BMALY&1951-10-29&1HK5F9S



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Podle ověřovací knihy A Městského úřadu Nová Paka 
poř. Č. legalizace 423/2022 
vlastnoručně ""J )saK-°'
Josef Cogan, /
jméno/a, příjmem datum a mfctn narození žadatele 
Nová Paka,
nHrp«:a místa trvalého nobvtu

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly^ijištěny osobní údaje 

V Nové Pace *19.09.2022

Marcela Fajférová
Jméno, příjmení a podpis ověřující osoby:



Nová Paka - oficiální weh města
20. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA MÉST V NOVA PAK \ f3.06.2022

7ÁPIířZ-i.' SOlOzD 
ZASTUPÍTi;!„SIVA MÍSTA SOVÁ PAte.-t 

KOMMST DNF i.: ' tor.

Místo: Velký sůl MkS
Přítomni: Siajiisiiiv \ih:ctíii Pávci lífuMian, Nigr, joseťi.t>g;m. ins, Videi DuMnei; Mer 

j Jašci Horák, tng . Vlgr. Václav Paíesný. VS-f Mila# Pospíšit. 13c Milán l’o.vpivl. KU ípr Vemaf 
Raníku. RSDi . Ins Otakar Rund, Vácbv Rcháock. Met Ivan Sehnal. i;* 1 * * * S,; A-m. •. šmttlr' A 

j Bt Olga Viková
' Omluveni Zdeněk Augusti). JUDr. Inę Rudolf C$gan Pii I) . Vladuiijr DoiiJjck. ine 

Kfácik, MUDr Petra Kraclkíivá los Milo» KítJ. MBA, (np. Marci Nvdiic

i
i Návrt! posadu sdttize: 
i i Volho předsedajícího
i - Volba ověřovatelů zápisy

Pořad schůze
1 4 Dotazy a vystoupení občanil k věcem. które nejsou na r Pum schu/c

5 Zprávy o činnosti rady a dalších orgán# města
i 6 Rozpočtové opatření čisto 2 j
5 7. Závěttený účel města za rokí

a. Schváleni účetní závěrky
: ‘o Dotace
j 10. Majetek I
■ II. Změna spolufinancování projekt# na rekonstrukci klušte: i
• 12.___ Volba přísedící pro Okresní .soud v Jiřině

Starosta města pan Mgr Jo.s<7 Cogtm zahájil scltú/a

i. Volha předsedajícího
'■f P.<'SpišU - tiavthl jako předsedajícího sdm/e pana Man Josvi.i cUgan.i

\ibrh usneMtti. Zastupitelstvo města voli picdscditiiciiu .--chit« Mgi .Iiisdá Pii-gaiia * 1 * * * S

.IMIkiterlżifsi.iiiM.siŁii vfed<?to|y:ai,M£|yuE8.iaht pívm .’MaáMa-éiiT.SŠAi 5...
Jiřin

Pavel Btmtfuk r .Město Nová Kikajt dosud vlastmi, cm vodovodního i.ul*i se Vidiv.n »ve (.'a rcsuura- Maja) l-.It ty bt! eden cit! os, svezu v l'-V2 dle 
kolaudačního rozhodnutí i i. Vod.I$W2-26ť>/Vo
Dále město dosud vlastni kanait/aci a vodovod v ulici Pia \\hiidfi Mas a Pake, które es K vybudován', v ..sodom ěoee-énOě \ rámci za; iťovaui pozemku 
prodaných městem pro výstavbu RD Tyto sítěly zkohítMováiJy v r 2007 rozhodttutltii ě,i ,:P 3"I MouT í.
Dle účetní evidence bviy pořizovací náklady ua vodovod »-c Wehes ss. i "ě óďí) Ke a.náklady na evdov-vd a kanalizaci v ulici Na Vyldidcc íiinlv i A-i * i i. č 
Uvedené vodovody a l.auelí/.a:,’ jsou určeny pí o veřejnou potřebu a jejich pivm atulcjn :e VO.S a s Jičín kteut je k tomu uěelu založena a na k tomu 
piislušrj oprávnéiii Město Nová 1’aka je akr mnthcin VOS as -polećis;: ■ ocancmi městy a o!-, snil - nimiž tule společnost pli.ee ovládá.
Výše označený voifeh-otpoditfiky majetek má zájem nabyt st vfetnkts í VOD a a to íornioit nepoiifžilěho vkladu. kterým by disilo ke -:s\ sani . sklesl a 
kapitulu této s]> Icčnovii a .současně k tipíám nových akcii pro město Nové í sika Vkladem oeiuěenčlso majetku do akciosC yolccno.ai by byio zajištěno jeho 
fénlné provozování odbornou votLdurspodařsk.rn společností a mí »to by odpadla budnne á ".on < jeho obiu.vou tohoto majetku.

1 vedenou jálcžiloM projedná! a due 11 ;..I(!22 t M. k.lcrj .eie jihla zamři přidám označen s cl: v odro -Mi: ť u kanalt.-v-'nich rado jako nepcnt/ile ie liaii" do 
i.iajctkii Ví.>s as. a uložila majclkov-čmu odboru, aby a sp..s!npuc> s NT'S a. píiptravu podle!adv , n projednáni a rozhodnut! ' tčto věci v ?jslv-uiu-lstv.. 
mí sta Nová Palta
Die jt 25! zákona i 90/20 í 2 sb. o obethudmeh korpěnacích. by fo ocenění nepcitézilého v Uns;.: ut ícno .’mitcekym posiidi.cm, který po. tottto uče! zalváki<. *S
íi.S.
/ Tuictký pžjsudck č. o i 95-12* 2022. kiery je přílohou tohou? VA;pfUcov;tla spnl C c.4‘á /nalepka. jión. Dle* znaičekcho i>wudkn byl iirpcnćx,t\
vkkul pvcdmcíiiú \'Oduvodní a k?maíi/.aC*i;i >nYé t>s-eiu':ň fenolu ! ;Í2 í .^IU0 - Kc a s uú* nť, ln h vt«u»*vco‘U m tenir» \klad vsdáno ’ 124 kusu 
l:nu?rw)v\'cli akcii znCjidcl) najukuo mčr.u ' ť. aó Paka
S cii válení vváť spccjUkcvandho ot/per-. řiičho vkladu je dle Ij pí; m. c) aúkí=na o ol-dcb ve \ yina>s*oó pravuiiKKi -asmphckuvg me M3 Mo v a i'akru

.' Wh umra.; i Zastupitel i? \ o me-u* sch\ ímc ncj-eol > u- ok.vj o ě. ro TCyvú Páku ; L přcdmclem je vodovod a lumalixač;' t vy hunů vodov - 
k tnídi/aěiH stÉ) fak. jak je pop ema r; oax-iv •» e >rnai:-ok>on po? ii.il; - ev >'• un-\ anem 'p usť i\c-*'u deska v oaL-ck:». ü v cub.- posodku ca í: • • m

n* .01 •ív.KOrďW .222 O.:,' Vakft.EiDrj



.?. ;-.A,r ?C:- /-.wjiUTt-i..i:T , .••.•>'{■, ■ .• or* • .«leva*.
1 PM 400.* K?

IfLiso’ ,?=i'pro 14 - Stanislav A ifer&cM, PavM iSou; Kfgf ’ -i M- 5t's, Jag I Uhi lY-ušás-srk ;• M< Jo» i H i«ik Mp - y vMdav 1 Mgr. ? íi&n
' 'osp?,-41 MY:. IvlüaM iMfuM Ml-Dr. TYw Ko^k v RsM. Iis^i sr Hu;.« . MkY M'-. äM» i: Yb Y ru S-:.hi.. 1 I;..; M.UiMa Mýiikaí £k. • »It * * Y iv 
pi.'»-: ö ;dr>db sar o
T i:.- > :ii č. rii*> ZaMufttidstvo misia svhvahíjc iKp».í?tžm vklu-.l me.-»«.» V,o * I'M je MM r-He «Ihr« .u p, '• odß od a kina’;öic i'«-brana vfttiovMbu it 
'• »uaUy.Hö< ,»i'í Uk, jnIí '■< . oerm iv\ v /»*!• «Kia- p<»>< 1|»u v ypnuevaw'i -p YYruvM * <44 :'ü\l ■ i Y a.v - i>lo m^mikr» VMl

;»iii.» - .-a, loo - Kč

w oöSlupucblvo «iliíSUl ..MYv v :Y. ' • :k« ito n? Mílku ;<\fp " M . , . : . M p.M-■ x- ■ ■ ' • -- v J : -Y ■ š obchodní H* IcCn.tft .i .
í>;j<K HMinťik Ycürt M 2;l Tobatvc 423: F-H. >{•« M i..: 60!'» M ■’* *■ Ys t-rr-lo jj<: .uý" vKRMm l-uite upMn.* t i íJi kVsvOOV; i- uMM ok 

i Vbciohoy-Már.Ý;t a ob;MY y oL -:j >>í. u. :• ^r-M .it h myj*.-»• 5 Mov:\M ■ < o>tV.U‘.n ;k> >.rdiMs k.. y p-H-.mii s .•j=K « ». í
pvc»‘»jt-liidL- %uhv>k \ s u'u r;i«nn kv.« > < i • 'Ůí:/.4.' !Cc.

jii . -v.ji.ii pr«' H Sr a. 1-»• i-tyd,» í vvt v.-.n-h,k j 1:-* Ir-; \ y: ; i;y; y i)vř;'-ijí. Múftb>i.šL Utg.. • R.r Pa^Piv. >í'u !■ í:I<=?:
' ös-, >.'j-!;uí Pr:;»j!d* Nv/Dr Pc^i’a. KSUr.. ' iy. «..kiiusr íjurni. " =■ r .sp Sc!»«»«{ -p.. ý-y-uy..^' >-ři*kní'.ii Ho Vts ^ y_

r 0. XŮftá .> v
<:'siiíp-iiíi l\ 5Z0 /jístíí|iłiel>i:w- št*e> » StmMnd $ jebo v«ť » um» do ?v ^ .•ilpHo^p.itliiřřká ;< oiu
■ -.tkhwi s> y.rf.íp. ÜoliiHkc příďiuěsík 'ťjliol?' i‘Sf' : ÍK- Oj , ií.,. ••. nm •/» liiui.ö n pci.ť/itýr' klu,*.tu bude apváriu i 124 ku*y
:wc«oyv<-k <ikdi ak<*io*.é špulíšn-o*ri V»«ifcbr^p«-uUi.4'á •? 1 •.■«.•hodni ? .?‘vr> rš .t xRéjM-.íčb »a ? :>*úr . mhí So.^:\ kuta <> hodaoi» HOtHi.
'v• 4jsíiííftf: pydobf: čí am?'4TvP(i-fdíif;yt* ďs sia?5ov >: .-•. criít'vim íc TsC«. » H*Y

;Y ' v/í t&wj.u. 2^ \Mv> ‘.ťm ' [ <> '• íyte • ť:;.r. rovía \. os-Piy >P.-rr*š»v» «.SC sl? i: vo;.; víVí,» s um . • j. p»ij, j. jiaún k v 'p s' :a •>í!í-. ;í'. • .
ar ojí sm!a«n y o vkladu, pru^kn e-»í o v«;«-.-.«. ;.i n..{*f»v :..ii ••«< - »- i hv'.u ;»■ p:'-.' Y.vv/u ;« pyjtiánlp*- - v .-»í u-■. j-.nvp.H.d*/: J.d.i' a dá'v ». prY = íuí í .*- č vdauj .íi

are i' vikčw.y n

I íu.«h:Ríí>' pro ; • •• S?.arj«.4av Alinvcju i.-. 4 Y- -r.dnvcy i-'o; .k>.,v. ‘.''pa;, k . hl das L-vY soi r -tvr Ja:ci h rák kup V:.;bv fxv.uy. Mpr j-.k:;-'. 
fVjíiyi i\ Bt. Milan Fo pbif. k-iUi n 'iumak keiwka. ?\‘vDi... łną k.4 'j-a.P \<. R k ;v. : : ..,; : > : \= i -Ą. ví ;:i w St.tidM mi Bo 0'€'■'•■ Vtl
i 0. .:.] /<.:•:• -'C d
H ;«•: -uii r. ^21 '/.H''ívipíu iwtsiu pov-"“up* vR'r. .ioJtťťi Y-vjiirira .. : .u • .p >m, t v<.5k..rýt-- úkumi«; > iím póu«'^pRi-rm, Xfjrrtviia K up ■ ;

: j!<*t#vy ü ypsúr.1 *akt:.i. vmi«.«vy •,> vkladli pí obhüstni -? vuvStni vLi.idi: -t pt v* o p;» íB?h «i i *>en nfpem-ziiebo skladu «
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