
1. město Nové Město na Moravě
doručovací adresa: Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31 
zastoupené: Michalem Šmardou, starostou
IČ: 002 94 900
DIČ: CZ 002 94 900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 1224751/0100 
(dále jen také „Kupující“)

a

2. město Velké Meziříčí
doručovací adresa: Radnická 29/1, Velké Meziříčí, PSČ 594 13 
zastoupené: Josefem Komínkem starostou 
IČ: 002 95 671
DIČ: CZ 002 95 671
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-1427751/0100
(dále jen také „Prodávající“)
(dále též společně jen takto „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., v
platném znění, (občanský zákoník) a zákona č. 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) tento 



D o d a t e k    č. 1

ke Smlouvě  o  úplatném převodu akcií  uzavřené  v souladu se  zák.  č.  89/2012 Sb.  (občanský
zákoník) a  zákona č. 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) dne 4.5.2018.

I
     Preambule

Smluvní  strany uzavřely dne 4.5.2018 Smlouvu o úplatném převodu akcií,  jejímž předmětem byl
převod  77 kusů akcí společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01
Žďár nad Sázavou, IČ: 607 49 105 v souhrnné jmenovité hodnotě 24.188.000,-Kč (dále i jen smlouva
o převodu akcií). Dne 9.5.2018 byla městem Nové Město na Moravě, coby vyhlašovatelem, ve smyslu
ustanovení § 1772 a  násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
zveřejněna  výzva  k  podání  nabídek  a  soutěžní  podmínky  spolu  s  pravidly  veřejné  soutěže  o
nejvhodnější nabídku na uzavření Smlouvy o úplatném převodu akcií v celkové jmenovité hodnotě
62.101.000,- Kč,  a to za minimální kupní cenu sjednocené části akcií společnosti ve výši 92.362.000,-
Kč.
S ohledem na skutečnost,  že tento prvotní  pokus prodeje akcií  prostřednictvím zveřejněné veřejné
soutěže o nejvhodnější nabídku nebyl úspěšný (viz. Protokol o otevírání a hodnocení nabídek ze dne
18.6.2018) a prodej se nepodařilo zrealizovat, dohodly v souladu s čl. IX. odst. 3. Smlouvy o úplatném
převodu akcií společnosti  SATT a.s.  smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k předmětné
Smlouvě o úplatném převodu akcií, kterým bude smlouva o převodu akcií změněna tak jak je uvedeno
níže.

II.

1. V čl. V. odst. 2 smlouvy o převodu akcií se text ve znění:

„2. Kupující se zavazuje, že minimální kupní cena, za kterou bude třetím osobám nabízen odprodej
Sjednocené části akcií Společnosti, bude cena stanovená dle znaleckého posudku vypracovaného pro
akcionáře Společnosti město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ
00 295 841, DIČ CZ 00 295 841, dne 6. 9. 2017, č. 897 – 17/2017, zpracovaný Ing. Janem Juráněm,
MBA., Pod Letištěm 31, Olomouc, PSČ 779 00, znalcem, tj. minimální kupní cena Sjednocené části
akcií je 92.362.000,- Kč.“

ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„2. Kupující se zavazuje, že minimální kupní cena, za kterou bude třetím osobám nabízen odprodej
Sjednocené části akcií Společnosti, bude cena 78.515.000,-Kč, tj. minimální kupní cena Sjednocené
části akcií je 78.515.000,-Kč s možností splácení kupní ceny ze strany třetích osob v pravidelných
ročních splátkách nejdéle však po dobu 7 let a s obvyklou mírou jejich úročení.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1  nedotčená zůstávají nadále v platnosti.



2.  Tento  Dodatek  č.  1  je  sepsán  ve  čtyřech  stejnopisech  s  platností  originálu,  z  nichž  obdrží
Prodávající i Kupující po dvou stejnopisech.

3. Prodávající podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv ("zákon o registru smluv"). Prodávající výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu
tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy – registru smluv.

4.  Kupujícímu svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000
Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením
tohoto Dodatku č. 1.

5. Strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem,
což stvrzují svými podpisy.

6. Strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru
smluv  podle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je Kupující, který je povinen
tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k
uveřejnění v registru smluv.

7. Strany shodně prohlašují,  že žádné ustanovení tohoto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního
tajemství jež by požívalo zvláštní ochrany.

8.  Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

9. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva města Nové Město na Moravě
přijatým na jeho zasedání č. …………. konaném dne ………………... pod bodem č. .../…./ZM/2019.

10.  Tento  Dodatek  č.  1  byl  uzavřen  v  souladu s  usnesením Zastupitelstva  města  Velké  Meziříčí
přijatým  na  jeho  zasedání  č.  ………….  konaném  dne  ………………...  pod  bodem
č……………………….

V Novém Městě na Moravě dne ………                  V Novém Městě na Moravě dne ……...….

Kupující:          Prodávající:

………………………………………. ………………………………………
Michal Šmarda, starosta Josef Komínek, starosta


