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P r o h l á š e n í  v k l a d a t e l e  
o vnesení nemovitých v ěcí jako p ředmětu vkladu  

dle ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

 
  
Město Tábor,  
IČ 002 53 014, 
DIČ CZ00253014,  
se sídlem Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor, 
zastoupené starostou Ing. Št ěpánem Pavlíkem   
(dále rovněž jen jako „vkladatel“) 

  
činí dnešního dne následující  
 
 

P r o h l á š e n í   v k l a d a t e l e   
o vnesení nemovitých v ěcí jako p ředmětu vkladu: 

 
 

 Článek I.  
Vkladatel prohlašuje, že je jediným společníkem obchodní společnosti Technické služby Tábor 
s.r.o., IČO 625 02 565, se sídlem Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce 4797 (dále rovněž 
jen jako „společnost“), jejíž základní kapitál činí 154 200 000 Kč. 
 

Článek II. 
(1) Vkladatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem, mimo jiné, pozemku parc. č. 5669/2 o výměře 
3 218 m2 oddělený geometrickým plánem č. 5635-47/2018 z pozemku parc.č. 5669, stavby  na 
pozemku parc.č. 5669/2, včetně součástí a p říslušenství,  vše v k.ú. Tábor, vše dosud zapsáno v 
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Tábor, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Tábor, obec Tábor (dále jen 
„nemovitosti“).  
 
(2) Vkladatel prohlašuje, že na nemovitých věcech specifikovaných v odst. 1 tohoto článku vyjma 
předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006  Sb. k pozemku parc.č. 5669 pro oprávněného 
Jihočeský kraj,  U zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, IČ: 70890650, neváznou žádná 
zástavní práva, věcná břemena ani žádné právní vady, že není žádným způsobem omezen v 
dispozici se svým majetkem a nebyla proti němu nařízena exekuce ani nebyl podán návrh na 
nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti, zřízením soudcovského 
zástavního práva na nemovitosti nebo návrh na zřízení exekutorského zástavního práva.  
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Článek III. 
Vkladatel prohlašuje ve smyslu ustanovení § 19 zákona o obchodních korporacích, že vnáší 
jakožto sv ůj nepen ěžitý vklad do základního kapitálu obchodní spole čnosti  Technické 
služby Tábor s.r.o., IČO 625 02 565, se sídlem Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor, 
nemovitosti, tj.: 
- pozemek parc. č. 5669/2 o výměře 3 218 m2 oddělený geometrickým plánem č. 5635-47/2018 z 
pozemku parc. č. 5669, stavby  na pozemku parc. č. 5669/2, včetně součástí a p říslušenství,  
vše v k.ú. Tábor, dosud zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území 
Tábor, obec Tábor. 
Uvedený geometrický plán č. 5635-47/2018, vyhotovený společností Geodetické služby Geo-Real 
Tábor s.r.o., ověřený dne 30.5.2018, potvrzený katastrálním úřadem dne 7.6.2018 pod č.j. PGP-
793/2018-308, tvoří přílohu tohoto prohlášení a je jeho nedílnou součástí. 
 

Článek IV. 
Vkladatel prohlašuje, že jeho rozhodnutím jako jediného společníka v působnosti valné hromady 
obchodní společnosti Technické služby Tábor s.r.o., IČO 625 02 565, se sídlem Kpt. Jaroše 
2418, Klokoty, 390 03 Tábor, pojatého do notářského zápisu notářky Mgr. Hany Kapicové 
Kohoutkové, se sídlem v Táboře, ze dne 20.8.2018 sepsaného pod NZ 147/2018, N 142/2018, 
bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu této společnosti, s tím, že: 
 
1.Základní kapitál obchodní společnosti Technické služby Tábor s.r.o.  se zvyšuje o částku  
2 234 000 Kč (slovy: dva miliony dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých), tj. z původní výše 
základního kapitálu ve výši 154 200 000 Kč (slovy: jedno sto padesát čtyři milionů dvě stě tisíc 
korun českých) na novou výši základního kapitálu 156 434 000 Kč (slovy: jedno sto padesát šest 
milionů čtyři sta třicet čtyři tisíc korun českých), a to novým nepeněžitým vkladem jediného 
společníka. 
2. Zvýšením základního kapitálu se zvyšuje vklad jediného společníka, jehož podíl činí 100 % 
(slovy: sto procent), nový podíl nevzniká. 
3. Základní kapitál obchodní společnosti Technické služby Tábor s.r.o. , IČO 625 02 565, se 
sídlem Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor, se zvyšuje nepeněžitým vkladem jediného 
společníka Města Tábora, který představuje pozemek parc. č. 5669/2 o výměře 3 218 m2 
oddělený geometrickým plánem č. 5635-47/2018 z pozemku parc. č. 5669, stavbu  na pozemku 
parc. č. 5669/2, včetně součástí a p říslušenství,  vše v k.ú. Tábor. 
Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 4073-028-18 soudního znalce 
Ing. Pavla Kratochvíla ze dne 11.6.2018 celkem částkou ve výši 2 234 000 Kč (slovy: dva miliony 
dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých), když tato částka se v plné výši započítává na emisní kurs 
společníka. 
4. Lhůta pro převzetí vkladové povinnosti jediným společníkem Společnosti se stanoví v délce 5 
(slovy: pěti) měsíců ode dne rozhodnutí jediného společníka Společnosti v působnosti valné 
hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti. 
 

Článek V. 
Vkladatel prohlašuje, že svým prohlášením ze dne 5.9.2018 které nabylo účinnosti dne 6.9.2018, 
převzal vkladovou povinnost ke zvýšení svého dosavadního vkladu v obchodní společnosti 
Technické služby Tábor s.r.o., IČO 625 02 565, se sídlem Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 
Tábor, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
v oddíle C, vložce 4797, nepeněžitým vkladem, s tím, že:  
a) částka zvýšení vkladu připadající na dosavadní podíl jediného společníka činí 2 234 000 Kč 
(slovy: dva miliony dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých), výše tohoto podílu je u jediného 
společníka 100 % a po zápisu zvýšení základního kapitálu bude tento 100 % podíl odpovídat 
vkladu jediného společníka ve výši 156 434 000 Kč (slovy: jedno sto padesát šest milionů čtyři sta 
třicet čtyři tisíc korun českých), 
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b) nepeněžitý vklad je tvořen nemovitými věcmi ve vlastnictví jediného společníka – pozemkem 
parc. č. 5669/2 o výměře 3 218 m2 oddělený geometrickým plánem č. 5635-47/2018 z pozemku 
parc.č. 5669, stavbou  na pozemku parc.č. 5669/2, včetně součástí a p říslušenství,  vše v k.ú. 
Tábor, 
c) na emisní kurs jediného společníka bude započtena částka 2 234 000 Kč (slovy: dva miliony 
dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých), která byla určena znaleckým posudkem č. 4073-028-18 
soudního znalce Ing. Pavla Kratochvíla ze dne 11.6.2018, kterým byla stanovena hodnota 
nemovitých věcí tvořících předmět nepeněžitého vkladu,  
d) vkladová povinnost bude jediným společníkem splněna ve lhůtě 5 měsíců ode dne rozhodnutí 
jediného společníka společnosti v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního 
kapitálu společnosti, tj.  
ode dne 20.8.2018. 
 

Článek VI. 
Obchodní společnost Technické služby Tábor s.r.o. , IČO 625 02 565, se sídlem Kpt. Jaroše 
2418, Klokoty, 390 03 Tábor, nabude vlastnické právo k nemovitým věcem uvedeným v čl. III odst. 
1 prohlášení na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště 
Tábor, o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to zpětně k okamžiku 
podání návrhu na vklad.  
 

Článek VII.  
(1) Prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. 
(2) Prohlášení je vyhotoveno ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 stejnopis si ponechá 
vkladatel, 2 stejnopisy si ponechá společnost, 1 stejnopis bude přílohou návrhu na vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí.  
 

Článek VIII. 
Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání 
podmíněné zveřejněním záměru nepeněžitého vkladu tvořeného nemovitými věcmi do základního 
kapitálu obchodní společnosti Technické služby Tábor s.r.o. na úřední desce města a 
následným schválením nepeněžitého vkladu tvořeného nemovitými věcmi do základního kapitálu 
obchodní společnosti Technické služby Tábor s.r.o.  Zastupitelstvem města Tábor jeho 
usnesením číslo 1276/38/18 ze dne 30.7.2018, když učinění tohoto prohlášení bylo schváleno 
Zastupitelstvem města Tábor na jeho 39. zasedání konaném dne 3.9.2018  usnesením č. 
1292/39/18 bod 2.  
 
 
 
V Táboře  dne  19.12.2018   
 
 
 
…………………………………………………  
                             Město Tábor 
                           Ing. Štěpán Pavlík  
                                 starosta 
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Jednatel společnosti Technické služby Tábor s.r.o., IČO 625 02 565, se sídlem Kpt. Jaroše 
2418, Klokoty, 390 03 Tábor, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce 4797, tímto prohlašuje, že toto prohlášení níže 
uvedeného dne od vkladatele za společnost převzal.  
 
 
  
V Táboře dne 19. 12. 2018 
 
  
  
 
 …………………………….....  
 xxxxxx xxxxxxxxx 
 jednatel  
Technické služby Tábor s.r.o.  
  






