
Smlouva o upsání akcií 
 a  

Smlouva o započtení pohledávek 
 
 

1. Obec Podhořany u Ronova, Podhořany u Ronova 102, 538 41 Podhořany u Ronova, IČ: 00483877, 
zastoupená Bc. Lenkou Štěpánkovou, starostkou obce (dále jen „obec“) 

2. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČ: 48171590, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957, zastoupené 
Mgr. Ivo Doskočilem, prokuristou (dále jen „společnost“) 

 
uzavírají tuto  
s m l o u v u : 

 
1. Řádná valná hromada společnosti přijala dne 4.6.2019 usnesení, ve kterém rozhodla o zvýšení základního 

kapitálu o částku 51.440.000, - Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva 
akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a o započtení 
pohledávek akcionářů proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. Rozsah zvýšení základního kapitálu 
byl stanoven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu.  

2. Dle usnesení valné hromady má společnost vydat 51.440 ks listinných kmenových akcií na jméno 
s omezenou převoditelností a jmenovitou hodnotou po 1 000,- Kč.  

3. Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního 
kapitálu je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, což je konkrétně optimalizace vodárenské 
infrastruktury a získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku 
využitelného ve vztahu k předmětu podnikání. 

4. V rámci zvýšení základního kapitálu je obec oprávněna k upsání nových akcií peněžitým vkladem 
1.403.000,- Kč, za který má obdržet 1.403 ks akcií. 

5. Obec má vůči společnosti pohledávku ve výši 1.403.000,- Kč související s financováním staveb vodovodů  
a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost svůj dluh vůči obci uznává co do důvodu a výše.  

6. Touto smlouvou obec upisuje akcie v počtu 1.403 ks na základě peněžitého vkladu 1.403.000,- Kč.  
7. Zároveň se provádí započtení pohledávky obce vůči společnosti ve výši 1.403.000,- Kč proti pohledávce 

společnosti na splacení emisního kursu vůči obci ve výši 1.403.000,- Kč.  
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích. Po jednom výtisku obdrží obec a společnost. Dva výtisky 

budou předloženy spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  
 
 
 

V Podhořanech u Ronova  V Chrudimi  
 
dne ……………………………… dne …………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................. ............................................................ 
 obec společnost 
 
 
 
 



Smlouva o upsání akcií 
 a  

Smlouva o započtení pohledávek 
 
 

1. Město Hlinsko, Poděbradovo námestí 1, 539 01 Hlinsko, IČ: 00270059, zastoupené starostou města 
Miroslavem Krčilem, DiS. (dále jen „obec“) 

2. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČ: 48171590, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957, zastoupené 
Mgr. Ivo Doskočilem, prokuristou (dále jen „společnost“) 

 
uzavírají tuto  
s m l o u v u : 

 
1. Řádná valná hromada společnosti přijala dne 4.6.2019 usnesení, ve kterém rozhodla o zvýšení základního 

kapitálu o částku 51.440.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva 
akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a o započtení 
pohledávek akcionářů proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. Rozsah zvýšení základního kapitálu 
byl stanoven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu.  

2. Dle usnesení valné hromady má společnost vydat 51.440 ks listinných kmenových akcií na jméno 
s omezenou převoditelností a jmenovitou hodnotou po 1 000,- Kč.  

3. Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního 
kapitálu je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, což je konkrétně optimalizace vodárenské 
infrastruktury a získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku 
využitelného ve vztahu k předmětu podnikání. 

4. V rámci zvýšení základního kapitálu je obec oprávněna k upsání nových akcií peněžitým vkladem 
5.346.000,- Kč, za který má obdržet 5.346 ks akcií. 

5. Obec má vůči společnosti pohledávku ve výši 5.346.000,- Kč související s financováním staveb vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost svůj dluh vůči obci uznává co do důvodu a výše.  

6. Touto smlouvou obec upisuje akcie v počtu 5.346 ks na základě peněžitého vkladu 5.346.000,- Kč.  
7. Zároveň se provádí započtení pohledávky obce vůči společnosti ve výši 5.346.000,- Kč proti pohledávce 

společnosti na splacení emisního kursu vůči obci ve výši 5.346.000,- Kč.  
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích. Po jednom výtisku obdrží obec a společnost. Dva výtisky 

budou předloženy spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  
 
 

V Hlinsku V Chrudimi  
 
dne ……………………………… dne ………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................. ............................................................ 
 obec společnost 

 
 
 



Smlouva o upsání akcií 
 a  

Smlouva o započtení pohledávek 
 
 
 

1. Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 pošta Hlinsko, IČ: 00271152,  zastoupená Ing. Františkem Navrátilem, 
starostou obce (dále jen „obec“) 

2. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČ: 48171590, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957, zastoupené  
Mgr. Ivo Doskočilem, prokuristou (dále jen „společnost“) 

 
uzavírají tuto  
s m l o u v u : 

 
1. Řádná valná hromada společnosti přijala dne 4.6.2019 usnesení, ve kterém rozhodla o zvýšení základního 

kapitálu o částku 51.440.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva 
akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a o započtení 
pohledávek akcionářů proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. Rozsah zvýšení základního kapitálu 
byl stanoven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu.  

2. Dle usnesení valné hromady má společnost vydat 51.440 ks listinných kmenových akcií na jméno 
s omezenou převoditelností a jmenovitou hodnotou po 1 000,- Kč.  

3. Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního 
kapitálu je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, což je konkrétně optimalizace vodárenské 
infrastruktury a získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku 
využitelného ve vztahu k předmětu podnikání. 

4. V rámci zvýšení základního kapitálu je obec oprávněna k upsání nových akcií peněžitým vkladem 
18.629.000,- Kč, za který má obdržet 18.629 ks akcií. 

5. Obec má vůči společnosti pohledávku ve výši 18.629.000,- Kč související s financováním staveb vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost svůj dluh vůči obci uznává co do důvodu a výše.  

6. Touto smlouvou obec upisuje akcie v počtu 18.629 ks na základě peněžitého vkladu 18.629.000,- Kč.  
7. Zároveň se provádí započtení pohledávky obce vůči společnosti ve výši 18.629.000,- Kč proti pohledávce 

společnosti na splacení emisního kursu vůči obci ve výši 18.629.000,- Kč.  
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích. Po jednom výtisku obdrží obec a společnost. Dva výtisky 

budou předloženy spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  
 
 

Ve Vítanově V Chrudimi  
 
dne ……………………………… dne …………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................. ............................................................ 
 obec společnost 

 
 



Smlouva o upsání akcií 
 a  

Smlouva o započtení pohledávek 
 
 
 

1. Obec Studnice, Studnice 108, 539 01 Hlinsko v Čechách, IČ: 00270989, zastoupená Ondřejem Dopitou, 
starostou obce (dále jen „obec“)  

2. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČ: 48171590, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957, zastoupená 
Mgr. Ivo Doskočilem, prokuristou (dále jen „společnost“) 

 
uzavírají tuto  
s m l o u v u : 

 
1. Řádná valná hromada společnosti přijala dne 4.6.2019 usnesení, ve kterém rozhodla o zvýšení základního 

kapitálu o částku 51.440.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva 
akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a o započtení 
pohledávek akcionářů proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. Rozsah zvýšení základního kapitálu 
byl stanoven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu.  

2. Dle usnesení valné hromady má společnost vydat 51.440 ks listinných kmenových akcií na jméno 
s omezenou převoditelností a jmenovitou hodnotou po 1 000,- Kč.  

3. Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního 
kapitálu je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, což je konkrétně optimalizace vodárenské 
infrastruktury a získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku 
využitelného ve vztahu k předmětu podnikání. 

4. V rámci zvýšení základního kapitálu je obec oprávněna k upsání nových akcií peněžitým vkladem 
200.000,- Kč, za který má obdržet 200 ks akcií. 

5. Obec má vůči společnosti pohledávku ve výši 200.000,- Kč související s financováním staveb vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost svůj dluh vůči obci uznává co do důvodu a výše. 

6. Touto smlouvou obec upisuje akcie v počtu 200 ks na základě peněžitého vkladu 200.000,- Kč.  
7. Zároveň se provádí započtení pohledávky obce vůči společnosti ve výši 200.000,- Kč proti pohledávce 

společnosti na splacení emisního kursu vůči obci ve výši 200.000,- Kč.  
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích. Po jednom výtisku obdrží obec a společnost. Dva výtisky 

budou předloženy spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  
 
 

Ve Studnici V Chrudimi  
 
dne ……………………………… dne …………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................. ............................................................ 
 obec společnost 
 
 
 
 



Smlouva o upsání akcií 
 a  

Smlouva o započtení pohledávek 
 
 
 

1. Obec Stolany, Stolany 114, 538 03 Stolany, IČ: 00654752,  zastoupená Zdeňkem Hluchníkem, starostou 
obce (dále jen „obec“) 

2. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČ: 48171590, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957, zastoupené  
Mgr. Ivo Doskočilem, prokuristou (dále jen „společnost“) 

 
uzavírají tuto  
s m l o u v u : 

 
1. Řádná valná hromada společnosti přijala dne 4.6.2019 usnesení, ve kterém rozhodla o zvýšení základního 

kapitálu o částku 51.440.000, - Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva 
akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a o započtení 
pohledávek akcionářů proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. Rozsah zvýšení základního kapitálu 
byl stanoven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu.  

2. Dle usnesení valné hromady má společnost vydat 51.440 ks listinných kmenových akcií na jméno 
s omezenou převoditelností a jmenovitou hodnotou po 1 000,- Kč.  

3. Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního 
kapitálu je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, což je konkrétně optimalizace vodárenské 
infrastruktury a získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku 
využitelného ve vztahu k předmětu podnikání. 

4. V rámci zvýšení základního kapitálu je obec oprávněna k upsání nových akcií peněžitým vkladem 
461.000,- Kč, za který má obdržet 461 ks akcií. 

5. Obec má vůči společnosti pohledávku ve výši 461.000,- Kč související s financováním staveb vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost svůj dluh vůči obci uznává co do důvodu a výše.  

6. Touto smlouvou obec upisuje akcie v počtu 461 ks na základě peněžitého vkladu 461.000,- Kč.  
7. Zároveň se provádí započtení pohledávky obce vůči společnosti ve výši 461.000,- Kč proti pohledávce 

společnosti na splacení emisního kursu vůči obci ve výši 461.000,- Kč.  
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích. Po jednom výtisku obdrží obec a společnost. Dva výtisky 

budou předloženy spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  
 
 

Ve Stolanech V Chrudimi  
 
dne ……………………………… dne …………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................. ............................................................ 
 obec společnost 

 
 



Smlouva o upsání akcií 
 a  

Smlouva o započtení pohledávek 
 
 
 

1. Městys Trhová Kamenice, Raisovo nám. 4, 539 52 Trhová Kamenice, IČ: 00271055,  zastoupená 
starostkou městyse Ing. Ivou Dostálovou (dále jen „obec“) 

2. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČ: 48171590, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957, zastoupené  
Mgr. Ivo Doskočilem, prokuristou (dále jen „společnost“) 

 
uzavírají tuto  
s m l o u v u : 

 
1. Řádná valná hromada společnosti přijala dne 4.6.2019 usnesení, ve kterém rozhodla o zvýšení základního 

kapitálu o částku 51.440.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva 
akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a o započtení 
pohledávek akcionářů proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. Rozsah zvýšení základního kapitálu 
byl stanoven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu.  

2. Dle usnesení valné hromady má společnost vydat 51.440 ks listinných kmenových akcií na jméno 
s omezenou převoditelností a jmenovitou hodnotou po 1 000,- Kč.  

3. Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního 
kapitálu je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, což je konkrétně optimalizace vodárenské 
infrastruktury a získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku 
využitelného ve vztahu k předmětu podnikání. 

4. V rámci zvýšení základního kapitálu je obec oprávněna k upsání nových akcií peněžitým vkladem 
622.000,- Kč, za který má obdržet 622 ks akcií. 

5. Obec má vůči společnosti pohledávku ve výši 622.000,- Kč související s financováním staveb vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost svůj dluh vůči obci uznává co do důvodu a výše.  

6. Touto smlouvou obec upisuje akcie v počtu 622 ks na základě peněžitého vkladu 622.000,- Kč.  
7. Zároveň se provádí započtení pohledávky obce vůči společnosti ve výši 622.000,- Kč proti pohledávce 

společnosti na splacení emisního kursu vůči obci ve výši 622.000,- Kč.  
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích. Po jednom výtisku obdrží obec a společnost. Dva výtisky 

budou předloženy spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  
 
 

V Trhové Kamenici V Chrudimi  
 
dne ……………………………… dne …………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................. ............................................................ 
 obec společnost 

 
 



Smlouva o upsání akcií 
 a  

Smlouva o započtení pohledávek 
 
 

1. Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim, IČ: 00270211,  zastoupené starostou města  
Ing. Františkem Pilným, MBA (dále jen „obec“) 

2. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČ: 48171590, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957, zastoupená 
Mgr. Ivo Doskočilem, prokuristou (dále jen „společnost“) 

 
uzavírají tuto  
s m l o u v u : 

 
1. Řádná valná hromada společnosti přijala dne 4.6.2019 usnesení, ve kterém rozhodla o zvýšení základního 

kapitálu o částku 51.440.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva 
akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a o započtení 
pohledávek akcionářů proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. Rozsah zvýšení základního kapitálu 
byl stanoven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu.  

2. Dle usnesení valné hromady má společnost vydat 51.440 ks listinných kmenových akcií na jméno 
s omezenou převoditelností a jmenovitou hodnotou po 1 000,- Kč.  

3. Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního 
kapitálu je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, což je konkrétně optimalizace vodárenské 
infrastruktury a získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku 
využitelného ve vztahu k předmětu podnikání. 

4. V rámci zvýšení základního kapitálu je obec oprávněna k upsání nových akcií peněžitým vkladem 
20.924.000,- Kč, za který má obdržet 20.924 ks akcií. 

5. Obec má vůči společnosti pohledávku ve výši 20.924.000,- Kč související s financováním staveb vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost svůj dluh vůči obci uznává co do důvodu a výše.  

6. Touto smlouvou obec upisuje akcie v počtu 20.924 ks na základě peněžitého vkladu 20.924.000,- Kč.  
7. Zároveň se provádí započtení pohledávky obce vůči společnosti ve výši 20.924.000,- Kč proti pohledávce 

společnosti na splacení emisního kursu vůči obci ve výši 20.924.000,- Kč.  
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích. Po jednom výtisku obdrží obec a společnost. Dva výtisky 

budou předloženy spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  
 
 
 

V Chrudimi V Chrudimi  
 
dne ……………………………… dne ………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................. ............................................................ 
 obec společnost 

 
 
 



Smlouva o upsání akcií 
 a  

Smlouva o započtení pohledávek 
 
 

1. Město Třemošnice, Náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice, IČ: 00271071, zastoupené starostou města  
Ing. Miroslavem Bubeníkem (dále jen „obec“) 

2. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČ: 48171590, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957, zastoupené 
Mgr. Ivo Doskočilem, prokuristou (dále jen „společnost“) 

 
uzavírají tuto  
s m l o u v u : 

 
1. Řádná valná hromada společnosti přijala dne 4.6.2019 usnesení, ve kterém rozhodla o zvýšení základního 

kapitálu o částku 51.440.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva 
akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a o započtení 
pohledávek akcionářů proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. Rozsah zvýšení základního kapitálu 
byl stanoven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu.  

2. Dle usnesení valné hromady má společnost vydat 51.440 ks listinných kmenových akcií na jméno 
s omezenou převoditelností a jmenovitou hodnotou po 1 000,- Kč.  

3. Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního 
kapitálu je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, což je konkrétně optimalizace vodárenské 
infrastruktury a získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku 
využitelného ve vztahu k předmětu podnikání. 

4. V rámci zvýšení základního kapitálu je město oprávněno k upsání nových akcií peněžitým vkladem 
2.780.000,- Kč, za který má obdržet 2.780 ks akcií. 

5. Obec má vůči společnosti pohledávku ve výši 2.780.000,- Kč související s financováním staveb vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost svůj dluh vůči obci uznává co do důvodu a výše.  

6. Touto smlouvou obec upisuje akcie v počtu 2.780 ks na základě peněžitého vkladu 2.780.000,- Kč.  
7. Zároveň se provádí započtení pohledávky obce vůči společnosti ve výši 2.780.000,- Kč proti pohledávce 

společnosti na splacení emisního kursu vůči obci ve výši 2.780.000,- Kč.  
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích. Po jednom výtisku obdrží obec a společnost. Dva výtisky 

budou předloženy spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  
 
 
 

V Třemošnici V Chrudimi  
 
dne ……………………………… dne ………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................. ............................................................ 
 obec společnost 

 
 
 



Smlouva o upsání akcií 
 a  

Smlouva o započtení pohledávek 
 
 
 

1.  Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna, IČ: 00270334,  zastoupená Mgr. Petrem Schmiedem, 
starostou obce (dále jen „obec“) 

2.  Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČ: 48171590, zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957, zastoupené  
Mgr. Ivo Doskočilem, prokuristou (dále jen „společnost“) 

 
uzavírají tuto  
s m l o u v u : 

 
1.  Řádná valná hromada společnosti přijala dne 4.6.2019 usnesení, ve kterém rozhodla o zvýšení základního 

kapitálu o částku 51.440.000,- Kč formou peněžitých vkladů akcionářů s vyloučením přednostního práva 
akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu a o započtení 
pohledávek akcionářů proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. Rozsah zvýšení základního kapitálu 
byl stanoven na základě výše pohledávek obcí vzniklých z financování staveb vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu.  

2.  Dle usnesení valné hromady má společnost vydat 51.440 ks listinných kmenových akcií na jméno 
s omezenou převoditelností a jmenovitou hodnotou po 1 000,- Kč.  

3.  Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního 
kapitálu je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, což je konkrétně optimalizace vodárenské 
infrastruktury a získání finančních prostředků za účelem pořízení nového vodohospodářského majetku 
využitelného ve vztahu k předmětu podnikání. 

4.  V rámci zvýšení základního kapitálu je obec oprávněna k upsání nových akcií peněžitým vkladem 
1.075.000, - Kč, za který má obdržet 1.075 ks akcií. 

5.  Obec má vůči společnosti pohledávku ve výši 1.075.000, - Kč související s financováním staveb vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost svůj dluh vůči obci uznává co do důvodu a výše.  

6.  Touto smlouvou obec upisuje akcie v počtu 1.075 ks na základě peněžitého vkladu 1.075.000, - Kč.  
7.  Zároveň se provádí započtení pohledávky obce vůči společnosti ve výši 1.075.000, - Kč proti pohledávce 

společnosti na splacení emisního kursu vůči obci ve výši 1.075.000, - Kč.  
8.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích. Po jednom výtisku obdrží obec a společnost. Dva výtisky 

budou předloženy spolu s návrhem na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  
 
 

V Kroune V Chrudimi  
 
dne ……………………………… dne …………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................. ............................................................ 
 obec společnost 

 
 


