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U s n e s e n í   z 32. jednání rady města Velká bystřice dne 13.06.2012 v 19:00 hod. 
v zasedací místnosti městského úřadu  
 
UR/32/1/2012  program jednání  
Rada města Velká Bystřice po projednání : 
1.s c h v a l u j e  program 32. jednání rady města Velká Bystřice  
 

Bod programu 1. 

UR/32/2/2012  obchodní společnost s r.o. Hotel Zámek Velká Bystřice   
Rada města   Velká Bystřice po projednání : 
1. b e r e    n a   v ě d o m í   předloženou důvodovou zprávu  
2. s c h v a l u j e :  změnu zakladatelské listiny společnosti Hotel Zámek Velká Bystřice 
s.r.o. tak, že se vkládá nový odstavec, který bude znít takto: 
Společnost může zřizovat kapitálové fondy za účelem kapitálového posílení společnosti, 
a to zejména za účelem pořízení hmotného a nehmotného majetku, popř. i za jiným 
účelem. Naplnění kapitálového fondu se uskuteční vkladem peněžních prostředků 
společníkem nebo z vlastních zdrojů s využitím vlastního kapitálu společnosti. O zřízení 
kapitálového fondu, o jeho výši, o způsobu jeho naplnění, o jeho účelu a o způsobu 
použití peněžních prostředků v kapitálovém fondu, rozhoduje jediný společník 
společnosti při výkonu působnosti valné hromady. 
 
3. s c h v a l u j e: aby město Velká Bystřice jako jediného společníka obchodní 
společnosti Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o.    na valné hromadě obchodní společnosti 
Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. společnosti   se sídlem Velká Bystřice, Zámecké 
náměstí 773, PSČ 783 53, IČ 294 44 772, zaps. v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 53625, na které dojde ve vkladu 
nepeněžitého majetku do základního kapitálu a ke schválení  poskytnutí příplatku mimo 
základní kapitál,  zastupovala rada Města Velká Bystřice a za jediného společníka bude 
dokumenty podepisovat starosta  města Velká Bystřice  pan Ing. M. P. 
4. s c h v a l u j e: vytvoření kapitálového fondu společnosti Hotel Zámek Velká Bystřice 
s.r.o. .    se sídlem Velká Bystřice, Zámecké náměstí 773, PSČ 783 53, IČ 294 44 772, 
zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 
53625, 
ve výši  5,500,000,- Kč ( slovy: pětmilionůpětsettisíc  korun českých) v rámci 
vlastního kapitálu společnosti. 

Kapitálový fond bude vytvořen peněžitým vkladem jediného společníka, který 
bude vložen společníkem na účet společnosti č.:2921739319/0800 vedený u České 
spořitelny a.s.. 

Účelem vytvoření kapitálového fondu je krytí investičních potřeb společnosti a peněžní 
prostředky v kapitálovém fondu mohou být použity jen v souladu s tímto účelem. 
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Bod programu 2. 

 

 
 
UR/32/3/2012  Schválení nepeněžitého vkladu -  budovy č.p. 773 
(zámek) a pozemku p.č.  525/3  v k.ú. Velká Bystřice do základního kapitálu 
obchodní společnosti Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o. 
 
Rada města   Velká Bystřice po projednání : 
1. b e r e    n a   v ě d o m í   předloženou důvodovou zprávu  
2. s c h v a l u j e:  
vklad majetku z vlastnictví Města Velká Bystřice jako nepeněžitého vkladu do 
základního kapitálu obchodní společnosti  Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o., kdy 
předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: budova č.p. 773, způsob využití 
ubytovací zařízení,  postavená na pozemku parc. č. 525/3 – zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemek parc. č. 525/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1408 m2, vše zapsané 
v katastru nemovitostí jako vlastnictví Města Velká Bystřice na listu vlastnictví č. 10001 
pro k.ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, okres Olomouc, u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, ve znění změny provedené 
geometrickým plánem č. 1455-30/2012 vyhotoveným dne 22.05.2012 Ing. L.U., 
Mariánské Údolí, IČ 76098770, a odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Olomoucký 
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, dne 25.05.2012, pod číslem 1159/2012 a to 
se všemi součástmi a příslušenstvím a právy a povinnostmi k nim náležejícími.  
Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckým posudkem č. 1723-25/2012 ze dne 11.6.2012 
znalce Ing. V. V., bytem a místem podnikání Velká Bystřice, IČ 649 52 169, jmenované 
usnesením Krajského soudu v Ostravě,  pobočka v Olomouci ze dne 31.05.2012, č.j. 
35Nc 8058/2012-12, které nabylo právní moci dne 04.06.2012, a to na částku 
19.819.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osm set devatenáct tisíc korun českých). 
Nepeněžitý vklad se započítává svou hodnotou ve výši 19.819.000,- Kč (slovy: 
devatenáct milionů osm set devatenáct tisíc korun českých) na vklad jediného společníka 
do základního kapitálu společnosti. 
Tímto nepeněžitým vkladem dojde ke  zvýšení základního kapitálu společnosti Hotel 
Zámek Velká Bystřice s.r.o. nepeněžitým vkladem jediného společníka o částku celkem 
ve výši 19.819.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osm set devatenáct tisíc korun 
českých), tedy z dosavadní výše 200.000,- Kč (slovy: dvě sta tisíc korun českých) na 
novou částku základního kapitálu ve výši 20.019.000,- Kč (slovy: dvacet milionů 
devatenáct tisíc korun českých). 
Na zvýšení základního kapitálu se bude svým nepeněžitým vkladem ve výši 19.819.000,- 
Kč (slovy: devatenáct milionů osm set devatenáct tisíc korun českých)  účastnit výlučně 
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jediný společník společnosti, Město Velká Bystřice, se sídlem Městského úřadu na 
adrese Velká Bystřice, Zámecké náměstí 79, PSČ 783 53, IČ 002 99 651.  
Zvýšení základního kapitálu se uskuteční převzetím závazku jediného společníka, Města 
Velká Bystřice,  ke zvýšení vkladu. Převzetí závazku ke zvýšení vkladu se uskuteční 
písemným prohlášením společníka učiněným v souladu s ustanovením § 143 odst. 6 
obchodního zákoníku doručeným společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne 
konání valné hromady obchodní společnosti Hotel Zámek Velká Bystřice s.r.o.  
Prohlášení o převzetí závazku nabývá účinnosti jeho doručením společnosti. 
Nepeněžitý vklad musí být splacen nejpozději do jednoho měsíce od účinnosti prohlášení 
o převzetí závazku ke zvýšení vkladu. Nepeněžitý vklad bude splacen předáním 
písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku doručeného společnosti 
a předáním nemovitostí společnosti. 

 
Bod programu 3. 

 
    
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek PAZDERA       Mgr. Ivo SLAVOTÍNEK 
starosta města       místostarosta města 
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