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ž6ÁRNADSAzAVOU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 46 

DNE: 15. 6. 2020 JEDNACi čiSLO: 719/2020/0P 

NÁZEV: 

Určení lhůty k předložení akcií k výměně 

ANOTACE: 
Určení lhůty k předložení akcií společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 
Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 607 49105 k výměně 

1889/11 , Žďár nad 

NÁVRH USNESENi: 

Rada města určuje lhůtu k předložení akcií společnosti SATT a.s. k jejich výměně za nové akcie 
vydané společností SATT a.s. po zápisu změn v počtu a jmenovité hodnotě akcií do obchodního 
rejstříku, které byly zapsány do obchodního rejstříku dne 27.5.2020 na základě usnesení rady 
města č. 675/2020/0P ze dne 18.5.2020 o spojení akcií, a to tak, že akcie společnosti SATT a.s. 
budou jediným akcionářem předloženy k výměně do 30.6.2020. 

Starosta města: Místostarosta města: Mlstostarostka města: 

Tajemník l\!lěU, Usek tajemníka a Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 
správy MěU: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu a Odbor sociální: 
marketingu: 

Odbor občansko-správní a OZU: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. lín. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízeni: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: Předkládá: majetkoprávní odbor 

majetkoprávní odbor 



Název materiálu: Určení lhůty k předložení akcií k výměně 

Počet stran: 1 

Počet příloh: O 

Popis 
Rada města (dále jen také jako "rada města") Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 
Žďár nad Sázavou, IČ 002 95 841, jediného akcionáře společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 
1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 607 49 105, zapsané u Krajského 
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1592 (dále také jen jako "společnost"), rozhodne při výkonu 
pravomoci rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti dle ust. § 
102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, ve smyslu ust. § 342 a§ 526 zákona č. 90/2012 Sb., zákona 
o obchodních korporacích, o určení lhůty k předložení akcií společnosti SATT a.s. k jejich výměně 
za nové akcie. 

Geneze případu 
Po zápisu změn v počtu a jmenovité hodnotě akcií do obchodního rejstříku, které byly zapsány do 
obchodního rejstříku dne 27.5.2020 na základě usnesení rady města č. 675/2020/0P ze dne 
18.5.2020 o spojení akcií, je nutné, aby rada města určila lhůtu k předložení akcií společnosti 
SATT a. s. k jejich výměně za nové akcie vydané společností SA TT a.s .. 

Návrh řešení 

Schválit navržené usnesení 

Varianty návrhu usnesení 
Nejsou 

Dopad do rozpočtu města 
Není 


