DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
(dále jen „Dohoda“) uzavřená v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito stranami:
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika, IČO: 47674954,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 714 (dále jen „Společnost“),
a
Město Loštice, se sídlem 789 83 Loštice, nám. Míru 66/1, Česká republika, IČO: 00302945, (dále jen „Akcionář“),
(Společnost a Akcionář společně dále také jen „Strany“ nebo jednotlivě jako „Strana“).
1.

Akcionář má vůči Společnosti:
(a)
pohledávku ve výši 5.458.637,- Kč (slovy: pět milionů čtyři sta padesát osm tisíc a šest set třicet sedm
korun českých), která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU
„ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY – II. FÁZE“ NA ÚZEMÍ MĚSTA
LOŠTICE uzavřené mezi Akcionářem a Společností dne 20. června 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.
prosince 2015 (dále jen „Pohledávka Akcionáře 1“); a
(b)
pohledávku ve výši 2.876.803,19,- Kč (slovy: dva miliony osm set sedmdesát šest tisíc a osm set tři korun
českých a devatenáct haléřů), která vznikla na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE
PROJEKTU „RD města Loštice – lokalita K Pešti, SO 02 Kanalizace splašková, SO 03 Vodovod“
uzavřené mezi Akcionářem a Společností dne 17. dubna 2018 (dále jen „Pohledávka Akcionáře 2“).

2.

Společnost má za Akcionářem pohledávku ve výši 8.334.000,- Kč (slovy: osm milionů tři sta třicet čtyři tisíc
korun českých), vzniklou na základě smlouvy o úpisu akcií uzavřené dne _______________ 2018 mezi
Společností a Akcionářem, jako upisovatelem, na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 29.
června 2018 o zvýšení základního kapitálu Společnosti (dále jen „Pohledávka Společnosti“).
Komentář: Výše Pohledávky Společnosti může být uvedena nižší (ne však vyšší), a to podle její skutečné výše dle
smlouvy o úpisu akcií, která bude uzavřena mezi Společností a Akcionářem, jako upisovatelem, na základě
rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 29. června 2018 o zvýšení základního kapitálu Společnosti.

3.

Strany tímto ve smyslu § 1982 občanského zákoníku započítávají Pohledávku Akcionáře 2 vůči Pohledávce
Společnosti. Pokud nedojde tímto zápočtem k zániku celé Pohledávky Společnosti, Strany dále započítávají
Pohledávku Akcionáře 1 vůči té části Pohledávky Společnosti, která nezanikla zápočtem podle první věty tohoto
článku 3. Dohody.

4.

Případná zbývající část Pohledávky Akcionáře 1, které nezanikla zápočtem podle článku 3. této Dohody bude
uhrazena Společností Akcionáři způsobem a do dne splatnosti Pohledávky Akcionáře 1 podle smlouvy uvedené
v článku 1 písmeno (a) této Dohody. Případná zbývající část Pohledávky Akcionáře 2, které nezanikla zápočtem
podle článku 3. této Dohody bude uhrazena Společností Akcionáři způsobem a do dne splatnosti Pohledávky
Akcionáře 2 podle smlouvy uvedené v článku 1 písmeno (b) této Dohody.

5.

Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami. Tato Dohoda je vyhotovena ve
třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží Společnost a 1 Akcionář. Tato Dohoda může být měněna pouze písemnou
dohodou obou Stran.

V _______________ dne _______________ 2018

V _______________ dne _______________ 2018

_________________________________________
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva

_________________________________________
Město Loštice
jméno a příjmení: ____________________________
oprávnění: ____________________________

