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- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Z á p i s 
z 85. jednání Rady města Strakonice 

konaného 10.12.2008 v kanceláři starosty 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Přítomni:     7 členů RM :  

                        Ing. Vondrys – starosta  
                   Ing. Pavel - místostarosta 

PhDr. Říhová – místostarostka  
členové RM:  MUDr. Chod, Mgr. Parkosová, Ing. Vlasák, pí Žiláková 
Ing. Tůma – tajemník  
 

Omluveni:  Mgr. Kotlíková – PR 
  

            
Program: 
 
1. Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.:  
A/ Schválení Smlouvy o upsání akcií 
 
                                                Usnesení č. 2645/2008           
B/ Schválení Prohlášení vkladatele o vložení nemovitostí do základního kapitálu společnosti 
                Usnesení č. 2646/2008           
C/ Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o nájmu nemovitostí objektu „Pivovar Strakonice“ ze dne 
9.10.2006. 
                Usnesení č. 2647/2008           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahájení:  
85. jednání Rady města Strakonice zahájil pan starosta Ing. Pavel Vondrys v 18:10 hodin 
v kanceláři starosty po skončení jednání zastupitelstva města. S ohledem na přítomnost 7 
členů RM konstatoval usnášeníschopnost. Úvodem RM projednala a odsouhlasila předložený 
návrh programu jednání. 
 



 2

1. Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.: 
A/ Schválení Smlouvy o upsání akcií 
Usnesení č. 2645/2008  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje 
uzavření Smlouvy o upsání akcie s Měšťanským pivovarem Strakonice, a.s. o upsání 1 kusu 
akcie o jmenovité hodnotě 62.120.000,- Kč  ke zvýšení základního kapitálu dle rozhodnutí 
Rady města Strakonice ze dne 10.12.2008 a o splacení emisního kursu akcie ve výši 
62.120.000,- Kč nepeněžitým vkladem - souborem nemovitostí uvedených v rozhodnutí rady 
města. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
                                                     
B/ Schválení Prohlášení vkladatele o vložení nemovitostí do základního kapitálu 
společnosti 
Usnesení č. 2646/2008  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje  
vydání Prohlášení vkladatele o vložení nemovitostí do základního kapitálu akciové 
společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. k realizaci výše uvedené smlouvy o upsání 
akcie. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem předmětné smlouvy. 
                   
C/ Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o nájmu nemovitostí objektu „Pivovar Strakonice“ 
ze dne 9.10.2006. 
Usnesení č. 2647/2008  
Rada města po projednání 
I. Schvaluje, 
zavření Dodatku č. 2, kterým se mění nájemní smlouva uzavřená dne 9.10.2006 se společností 
Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. s účinností ke dni vkladu nemovitostí do majetku této 
společnosti na základě prohlášení o vkladu uvedeného v předchozím bodě tak, že nové 
nájemné činí částku 302.120,-Kč a předmět nájmu se omezuje na pozemky - st.p.č. 17 o 
výměře 91 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, část st.p.č. 375/5 o výměře 837 m2 - zastavěná 
plocha a nádvoří (dle GP č. 2680 - 84/2008 ze dne 24.11.2008), a budovy - garáže na st.p.č. 
375/5 a průmyslový objekt na st.p.č. 17. 
II. Pověřuje 
starostu města podpisem dodatku. 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Vondrys                                                     Ing. Pavel Pavel  
         starosta                   místostarosta                       


