
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
18. Rady města

konané dne 9.12.2019

Darovací smlouva SATT a.s.

Město již nebude v době vyplácení dividend za rok 2019 společností SATT a.s. jejím akcionářem (4.11.2019 byla 
podepsána smlouva o převodu akcií s městem Žďár nad Sázavou) a nemůže být tedy příjemcem dividendy. 
Protože téměř po celý rok 2019 akcionářem společnosti bylo, došlo k dohodě, že společnost SATT a.s. městu 
NMNM, Velké Meziříčí i obci Dolní Rožínka poskytne jako náhradu dar ve srovnatelné výši jako byla dividenda za 
rok 2018. Uvedený návrh je předkládán k projednání.

§ 102 odst. 3) zákona o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření darovací smlouvy se společností SATT a.s., IČ: 60749105, se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad 
Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou jakožto dárcem a městem Nové Město na Moravě jakožto 
obdarovaným, jejímž předmětem je fin. dar ve výši 193.700,- Kč, a to dle přílohy tohoto materiálu.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vlček

Vyjádření: - FIN doporučuje schválit předložený materiál
- předjednáno se SATT a.s.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Město v příštím roce nebude moci obdržet dividendu za rok 2019, proto 
se akcionáři dohodli, že společnost SATT poskytne městu NMNM, Velké 
Meziříčí a obci Dolní Rožínka dar ve výši dividendy za rok 2018. Tato 
forma výplaty je pro společnost SATT výhodnějšní, neboť účel daru je 
specifikován tak, aby si jej mohla odečíst od základu daně. Pro obce, 
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které platí daň z příjmu sami sobě, jsou obě možnosti poskytnutí daru i 
výplata dividendy stejně výhodné.

Materiál obsahuje: Příloha - darovací smlouva SATT 2019 I.docx (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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