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Dodatek č. 1 
ke smlouvě o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury - kanalizace 

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 24. 10. 2016 (dále jen „Smlouva“) 
 

mezi 
 
Obec Kamenné Žehrovice 
 
Sídlo: Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, PSČ 273 01 
IČ: 00234508 
Jejímž jménem jedná: Soňa Černá, starostka 
Bankovní spojení: Komerční banka 
 č.ú.: 3321141/0100 
Tel: 312 658 007 
e-mail: ou@kamennezehrovice.cz 
 
(dále jen „Obec“) 
 
a 
 
 
( 
 
a 
 
 
 
(tyto subjekty dále společně nebo jednotlivě označováni také jako „Smluvní strany“ ) 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2016 Smlouvu o vkladu, pachtu a provozování 
vodárenské infrastruktury (dále jen „Smlouva“) 

Článek 2 
Doplnění článku 3 Smlouvy 

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že znění článku 3.1 Smlouvy se v plném rozsahu ruší 
a nahrazuje se níže uvedeným novým zněním: 

VKM umožní Obci vložení Vodárenské infrastruktury do základního kapitálu VKM 
dle pravidel schválených valnou hromadou VKM nebo převod Vodárenské infrastruktury 
za vlastní akcie VKM.  

Vložení se uskuteční na základě strategie zvyšování základního kapitálu VKM nepeněžitými 
vklady schválené valnou hromadou dne 23. 4. 2003. V souladu s touto strategií bude 
10 % Vodárenské infrastruktury odkoupeno a 90 % Vodárenské infrastruktury vloženo 
do základního kapitálu VKM oproti vydání akcií VKM. Hodnota odkupované i vkládané 
části bude stanovena na základě znaleckého posudku, který vypracují dva znalci. Znalecký 
posudek zajistí VKM. 

Při převodu Vodárenské infrastruktury za vlastní akcie bude 10 % Vodárenské infrastruktury 
vypořádáno finančně (odkoupeno) a 90 % Vodárenské infrastruktury převedeno za vlastní 
akcie VKM, přičemž při ocenění Vodárenské infrastruktury, výpočtu počtu akcií a výpočtu 
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finančního vypořádání (10%) bude postupováno obdobně jako při vkladu Vodárenské 
infrastruktury do základního kapitálu VKM, tj. strategie zvyšování základního kapitálu VKM 
nepeněžitými vklady schválené valnou hromadou dne 23. 4. 2003. 

Pravidla 
− Strategie zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady, 
− Zásady pro oceňování nepeněžitých vkladů za účelem zvyšování základního jmění 

akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník, 
jsou uvedena v příloze tohoto dodatku. 

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že znění článku 3.2 Smlouvy se v plném rozsahu ruší 
a nahrazuje se níže uvedeným novým zněním: 

V případě souhlasu s hodnotou odkupované a vkládané nebo směňované části se obec 
zavazuje k vložení Vodárenské infrastruktury do základního kapitálu VKM nebo k převodu 
Vodárenské infrastruktury za vlastní akcie VKM. 

2.3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že znění článku 3.3 Smlouvy se v plném rozsahu ruší, 
neboť majetkové převody Vodárenské infrastruktury nejsou omezeny žádnou podmínkou 
spojenou s poskytnutou dotací na výstavbu předmětné Vodárenské infrastruktury. 

Článek 3 
Ostatní ustanovení 

3.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že se seznam vodárenské infrastruktury v obci, 
uvedený v příloze č. 1 Smlouvy, doplňuje ke dni podpisu tohoto dodatku o pozemky 
par.č. st.1003 (areál ČOV), 632/47 a 632/48 (oba PSOV Zahradnictví) v majetku obce 
Kamenné Žehrovice. Pozemky vč. výměr jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku, výpisy 
z katastru nemovitostí těchto pozemků jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

Článek 4 
Ostatní ustanovení 

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn nadále v platnosti a účinnosti. 

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom z nich. 

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami 

 
 
 
 
 
V Kamenných Žehrovicích 
dne 

V Kladně 
dne 

V Kladně 
dne 

______________________ ______________________ ______________________ 
Obec Kamenné Žehrovice   

Soňa Černá   
starostka   
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Přílohy: 
 
č. 1 Strategie zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady a Zásady pro oceňování 

nepeněžitých vkladů za účelem zvyšování základního jmění akciové společnosti Vodárny 
Kladno – Mělník 


