
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

IČ:  476 74 521 

se sídlem: Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,  

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 675 

zastoupená: předsedou představenstva 

(dále jen „Společnost“) na straně jedné 

a 

Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 

se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 02 Přerov 2 

zastoupené: Ing. Petrem Měřínským, primátorem města 

(dále jen „Upisovatel“) na straně druhé 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích (dále jen „ZOK“) tuto 

 

 

SMLOUVU O UPSÁNÍ AKCIÍ   

NEPENĚŽITÝM VKLAD EM 

(dále jen „smlouva“) 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

1. Dne 24. 9. 2019 rozhodlo představenstvo Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti o 

částku 42 197 000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitými vklady, které budou nabídnuty předem 

určeným zájemcům s tím, že upisování nových akcií nad navrhovanou částku se nepřipouští a 

upisování nových akcií pod navrhovanou částku se připouští. Dle rozhodnutí představenstva 

Společnosti bude na zvýšení základního kapitálu vydáno 42 197 kusů kmenových akcií Společnosti 

na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii omezeně 

převoditelných dle článku 13 odstavce 1. stanov Společnosti. 

2. Představenstvo Společnosti dále rozhodlo, že 7 404  kusů kmenových akcií Společnosti na jméno 

v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jednu akcii omezeně převoditelných dle 

článku 13 odstavce 1. stanov Společnosti, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, 

bude nabídnuto předem určenému zájemci - Upisovateli a že jejich emisní kurs bude splacen 

následujícím nepeněžitým vkladem: 

 Výtlak kanalizace z PE dimenze DN 200 délky 97,32 m uložený na pozemcích parc. č. 5023, 

6966 v k. ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov. 

 Kanalizace betonová v ul. Lány v místní časti Kozlovice dimenze DN 400 délky 224,08 m 

včetně 5 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet, která je uložena na pozemku parc. č. 213 

v k. ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov. 

 Jednotná kanalizace v místní části Dluhonice z materiálu PVC DN 250 délky 12,5 m, PVC 

DN 300 délky 37,0 m, BETON DN 300 délky 383,1 m, BETON DN 400 délky 1550,0 m, 

BETON DN 500 délky 313,9 m, BETON DN 600 délky 402,4 m a BETON DN 800 délky 

154,9 m, jejíž součástí je 100 ks kanalizačních šachet. Kanalizace je uložena na pozemcích parc. 

č. 241, 245, 247, 256, 272, 495, 497, 498, 499, 501, 1017, 1047, 1055, 1139, 1140, 1141, 1142, 

1243, 1014/1, 1014/2, 1014/5, 1014/6, 1014/7, 1014/8, 1015/1, 1020/1, 1020/2, 1021/1, 236/2, 

237/1, 237/2, 253/1, 253/2, 254/2, 254/3, 260/1, 260/2, 265/2, 266/2, 271/2, 277/2, 278/2, 283/1, 

283/2, 283/3, 283/4, 291/1, 297/1, 297/12, 297/13, 372/2, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 

494/1 v k. ú. Dluhonice, obec Přerov. 



 Kanalizace jednotná pro novostavby RD v ul. K Poli v místní části Dluhonice z PVC DN 

300 délky 84,50 m včetně 2 ks kanalizačních šachet uložená na pozemcích parc. č. 1243, 1245, 

1247 v k. ú. Dluhonice, obec Přerov. 

 Vodovod v ul. U Bečvy v Přerově z PVC DN 100 délky 48,84 m uložený na pozemku parc. č. 

3161/1 v k. ú. Přerov. 

 Projektová dokumentace kanalizace,  k. ú. Kozlovice. 

 Projektová dokumentace kanalizace, k. ú. Čekyně, 

(dále jen „nepeněžitý vklad“). 

3. Cena nepeněžitého vkladu uvedeného v odstavci 2. této smlouvy byla stanovena Znaleckým 

posudkem Znaleckého ústavu VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a. s., č. 7774-218/2019 ze dne         

27. 8. 2019, a činí 7 404 000,- Kč. 

4. Vzhledem ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu Společnosti budou 

splaceny pouze nepeněžitými vklady, nemají dosavadní akcionáři přednostní právo na jejich úpis 

dle ust. § 484 odst. 1 ZOK. 

 

 

Článek II 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je upsání níže specifikovaných nových akcií Společnosti tvořících předmět 

úpisu dle této smlouvy Upisovatelem. Upisovatel nabídku Společnosti na úpis akcií za podmínek 

stanovených touto smlouvou a v souladu s ust. § 479 ZOK a dále v souladu s rozhodnutím 

představenstva Společnosti ze dne 24. 9. 2019 přijímá a upisuje tyto akcie:  

Druh akcií: kmenové 

Forma akcií: na jméno 

Podoba akcií: listinné 

Jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč na jednu akcii 

Počet akcií: 7 404 kusů 

Vklad: nepeněžitý, uvedený v článku I odstavec 2. této smlouvy  

Výše emisního kursu akcií: 1.000,- Kč na jednu akcii 

(dále jen „akcie“) 

 

Článek III 

Splacení emisního kursu 

Upisovatel se zavazuje splatit 100 % emisního kursu všech jím výše upsaných akcií do 10-ti dnů ode 

dne podpisu této smlouvy, a to způsobem popsaným v rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 

24. 9. 2019 o zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými vklady. 

 

 

Článek IV 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je platná  dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění 

v registru smluv. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Upisovatel uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bez 

zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení a jedno vyhotovení bude sloužit pro účely rejstříkového soudu. 



4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

 

 

 

 

Článek V 

Doložka o schválení smlouvy 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání 

podmíněné zveřejněním záměru nepeněžitého vkladu nemovitých věcí, které jsou předmětem 

této smlouvy jeho vyvěšením na úřední desce obce od ….. – …… a následným schválením 

uzavření této smlouvy Zastupitelstvem města Přerova na jeho .. zasedání konaném dne 

………. usnesením č.  
 

 

V Přerově dne ………………    V Přerově dne ………………… 

 

 

 

……………………………………………  ………………………………………… 

    Ing. Petr Měřínský 

předseda představenstva    primátor města 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.   Statutární město Přerov 

/úředně ověřený podpis/    /úředně ověřený podpis/ 

 

 


