
ŽM/ZÓ 40/7,;

Smlouva o rezervaci

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen Smlouva) mezi těmito smluvními stranami:

XXXX XXXXX XXXXXXX

nar. XXX XX XXXX

místo trvalého pobytu XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX

(dále jen Akcionář)

na straně jedné

a

Město
Židlochovice

ICO 282979

se sídlem Masarykova 100, Židlochovice

zastoupené Ing. Janem Vitulou, starostou

(dále jen Město)

na straně druhé

(Akcionář a Město společně dále jako Smluvní strany nebo jednotlivě jako Smluvní strana)

I.

Akcionář je akcionářem obchodní společnosti GALEN Plus, a.s., se sídlem náměstí Míru

149, 667 01 Židlochovice, ICO: 26241927 (dále jen Společnost), v níž vlastní obchodní podíl

odpovídající 50 akciím z celkového počtu 100 akcií Společnosti (dále jen obchodní podíl).

Z čl. ll odst. 5 stanov Společnosti platných a účinných ke dni uzavření této Smlouvy (dále

jen Stanovy) vyplývá, že s jednou akcií je v rámci hlasování na valné hromadě Společnosti

spojen jeden hlas. Akcionář tedy při rozhodování na valné hromadě Společnosti disponuje 50

hlasy z celkového počtu 100 hlasů rozdělených mezi všechny akcionáře Společnosti.

Il.

1. Akcionář tímto prohlašuje, že má zájem prodat svůj obchodní podíl ve Společnosti

Městu a to za cenu XXXXXXXXXX Kč.

2. Město tímto prohlašuje, že má zájem jednat o koupi obchodního podílu Akcionáře ve

Společnosti. Město současně prohlašuje, že rozhodnutí o případné koupi obchodního

podílu Akcionáře ve Společnosti přísluší v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvu

města Zidlochovice.

III.

1. Vzhledem k tomu, že:

- před prodejem obchodního podílu Akcionáře Městu musí Smluvní strany mezi

sebou doj ednat konkrétní podmínky zamýšleného vztahu a

l



- uzavření smlouvy o koupi obchodního podílu Akcionáře Městem musí následně

schválit Zastupitelstvo města Židlochovice,

Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy, na základě které dočasně omezí

nakládání s obchodním podílem Akcionáře tak, aby Smluvní strany měly dostatek

času pro splnění veškerých povinností vyplývajících z platných a účinných právních

předpisů.

2. Na základě výše uvedených skutečností se Akcionář výslovně zavazuje, že svůj

obchodní podíl ve Společnosti neprodá ani jinak nezcizí třetí osobě, ani svůj obchodní

podíl nikterak nezatíží (zejména zřízením služebnosti, zástavního práva apod.).

Akcionář se dále zavazuje, že nedojde ke změně stanov Společnosti bez předchozího

písemného souhlasu&#39;Města.

3. Akcionář se výslovně zavazuje k dodržování povinnosti dle odst. 2 tohoto článku po

dobu od uzavření této Smlouvy do 30. 6. 2021.

4. Město je oprávněno požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené

porušením povinností Akcionáře dle odst. 2 tohoto článku v plné výši.

IV.

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní

stranu.

3. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této Smlouvy,

porozuměly jí a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními

připojuji osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Židlochovice dne 4. 12. 2020

usnesením č. 2020/47/5.7.

„

&#39;ř&#39;-12- 2020

V Zidlochovicích dne .......... .

Ing. Jan Vitula, starosta


