
Smlouva  
o upsání akcií a o započtení pohledávek 

 
 
1. Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, IČ: 00270920,  zast. MVDr. Ivanem Jeníkem, 

starostou (dále jen „obec“) 
2. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957, zast. Josefem 
Hradem, prokuristou (dále jen „společnost“) 

 
uzavírají tuto  
s m l o u v u : 

 
1. Valná hromada společnosti přijala dne 12. 8. 2015 usnesení, ve kterém rozhodla o zvýšení základního 

kapitálu o částku 1,956.000,-- 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 emisníko 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 5.638 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, který spočívá v získání finančních prostředků za 
účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a 
následné optimalizace vodárenské infrastruktury. 

4. V rámci zvýšení základního kapitálu je obec oprávněna k upsání nových akcií peněžitým vkladem 
1,412.000,- Kč, za který má obdržet 1.412 ks akcií. 

5. Obec má vůči společnosti pohledávku ve výši 1,412.000,- Kč související s financováním staveb 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnot svůj dluh vůči obci uznává co do důvodu a výše.  

6. Touto smlouvou obec upisuje akcie v počtu 1.412 ks na základě peněžitého vkladu 1,412.000,- Kč.  
7. Zároveň se provádí započtení pohledávky obce vůči společnosti ve výši 1,412.000,- Kč proti pohledávce 

společnosti na splacení emisního kursu vůči obci ve výši 1,412.000,- 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 Slatiňanech dne V Chrudimi dne 12.8.2015 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................. ............................................................ 
 obec společnost 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva  
o upsání akcií a o započtení pohledávek 

 
 
1. Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741,  zast. Janem Macháčkem, starostou (dále jen 

„obec“) 
2. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 48171590, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 957, zast. Josefem 
Hradem, prokuristou (dále jen „společnost“) 

 
uzavírají tuto  
s m l o u v u : 

 
1. Valná hromada společnosti přijala dne 12. 8. 2015 usnesení, ve kterém rozhodla o zvýšení základního 

kapitálu o částku 1,956.000,-- 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 emisníko 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 5.638 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, který spočívá v získání finančních prostředků za 
účelem pořízení nového vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a 
následné optimalizace vodárenské infrastruktury. 

4. V rámci zvýšení základního kapitálu je obec oprávněna k upsání nových akcií peněžitým vkladem 
544.000,- Kč, za který má obdržet 544 ks akcií. 

5. Obec má vůči společnosti pohledávku ve výši 544.000,- Kč související s financováním staveb vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnot svůj dluh vůči obci uznává co do důvodu a výše.  

6. Touto smlouvou obec upisuje akcie v počtu 544 ks na základě peněžitého vkladu 544.000,- Kč.  
7. Zároveň se provádí započtení pohledávky obce vůči společnosti ve výši 544.000,- Kč proti pohledávce 

společnosti na splacení emisního kursu vůči obci ve výši 544.000,- 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 Proseči dne V Chrudimi dne 12.8.2015 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................. ............................................................ 
 obec společnost 


