
 

Níže uvedeného data spolu smluvní strany 

1) obchodní společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem Víta 
Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 481 72 898, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle B, vložce číslo 
964, zastoupená předsedou představenstva Ing. Františkem Barákem, nar. 24.11.1951, 
bydliště Praha, Řepy, Šimonova 1110/1, PSČ 163 00  

dále jen jako „Společnost“ a 

2) Obec Librantice , IČ 459 78 140, se sídlem Librantice 80, 503 46 Třebechovice pod Orebem 
zastoupená starostkou obce Alenou Hladíkovou, nar. 27. 07. 1961, bydliště Librantice 148, 
PSČ 503 46  

      dále jen jako „Upisovatel“  

uzavírají tuto  

S M L O U V U  O  U P S Á N Í  A K C I Í  

1 Upisované akcie 
1.1 Valná hromada Společnosti rozhodla dne 5.6.2018 usnesením, o němž byl pořízen 

notářkou se sídlem v Pardubicích, JUDr. Monikou Čírtkovou, notářský zápis pod číslem                   
NZ 138/2018, o tom, že se zvyšuje základní kapitál Společnosti o částku                
15,603.000,-- Kč (patnáct milionů šest set tři tisíc korun českých), formou upsání nových 
akcií, a to do částky 1,422.000,-- Kč (jeden milion čtyři sta dvacet dva tisíc korun českých) 
se zvyšuje peněžitými vklady, a do částky 14,181.000,-- Kč (čtrnáct milionů jedno sto 
osmdesát jeden tisíc korun českých) se zvyšuje nepeněžitými vklady. V rozhodnutí                          
o zvýšení základního kapitálu přitom byly stanoveny dále uvedené podmínky. 

1.2 Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva. Přednostní právo akcionářů na 
upsání nových akcií se vylučuje. Valná hromada rozhodla, že akcie budou nabídnuty 
k upsání předem určeným zájemcům takto: 
- v počtu 296 (dvě stě devadesát šest) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité 

hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě, 
bude nabídnuto k upsání Městu Chlumec nad Cidlinou, IČ 002 68 861, se sídlem 
Klicperovo nám. 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou (dále též jen Město Chlumec nad 
Cidlinou), 

- v počtu 12.249 (dvanáct tisíc dvě stě čtyřicet devět) kusů kmenových akcií na jméno ve 
jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), které budou vydány                          
v listinné podobě, bude nabídnuto Obci Předměřice nad Labem, IČ 002 69 379, se 
sídlem Obránců míru 18, 503 02 Předměřice nad Labem (dále též jen Obec Předměřice 
nad Labem), 

- v počtu 2.571 (dva tisíce pět set sedmdesát jedna) kusů kmenových akcií na jméno ve 
jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), které budou vydány                           
v listinné podobě, bude nabídnuto Obci České Meziříčí, IČ 002 74 810, se sídlem Bož. 
Němcové 61, 517 71 České Meziříčí (dále též jen Obec České Meziřící) a  

- v počtu 487 (čtyři sta osmdesát sedm) kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité 
hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě, 
bude nabídnuto Obci Librantice , IČ 459 78 140, se sídlem Librantice 80, 503 46 
Třebechovice pod Orebem (dále též jen Obec Librantice). 
 



 

2 Upsání akcií 
2.1 Společnost tímto v souladu s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu uvedeným 

v bodu 1. nabízí Upisovateli k upsání 487 (čtyři sta osmdesát sedm) kusů kmenových 
akcií  na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), které budou 
vydány v listinné podobě. 

2.2 Upisovatel tuto nabídku Společnosti na upsání nových akcií Společnosti ke zvýšení 
základního kapitálu přijímá a upisuje všech 487 (čtyři sta osmdesát sedm) kusů 
kmenových akcií  na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), 
které budou vydány v listinné podobě. 

3 Emisní kurs 
3.1 Emisní kurs akcií upisovaných Upisovatelem se rovná jmenovité hodnotě upisovaných 

akcií. 

3.2 Emisní kurs akcií upisovaných Upisovatelem - pohledávka Společnosti za Upisovatelem 
ve výši 487.000,-- Kč (čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) bude splacen 
nepeněžitým vkladem. Předmětem vkladu bude prodloužení vodovodu SO-01 
Librantice , oceněný znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Doležala č. 1498-
008/2018, ze dne 22.3.2018, na částku 212.000,-- Kč (dvě stě dvanáct tisíc korun českých) 
a vodovod pro víceúčelovou sportovní halu Librantice, oceněný znaleckým posudkem 
znalce Ing. Tomáše Doležala č. 1497-007/2018, ze dne 22.3.2018, na částku                     
275.000,-- Kč (dvě stě sedmdesát pět tisíc korun českých). 

3.3 Nepeněžité vklady budou vneseny postupem dle § 19 ZOK, tedy upisovatel předá 
Společnosti jednak nepeněžité vklady (nemovitou věc) zápisem o předání předmětu 
nepeněžitého vkladu a dále písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně 
ověřeným podpisem, a to nejpozději do 90 dnů od upsání akcií. 

4 Ostatní ujednání 
4.1 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Dne ……………………………. 

 

               ………………………….            …………………………. 
 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.            Obec Librantice 
  Ing. František Barák - předseda představenstva                Alena Hladíková – starostka obce 
 

 
 
 
 


