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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 20.9.2016 

   
 
1.     MĚSTO Nové Město na Moravě 

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 

zastoupené Michalem Šmardou, starostou 

IČ: 00294900 

jako budoucí kupující na straně jedné 

           (dále jen „budoucí kupující“) 
 

 

a 

 
 
 
2.   Pozemky-nmnm s.r.o.  

se sídlem Nad Smetankou 225/2, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9 

zastoupené Pavlem Prokopem a Ing. Martinem Černým – jednateli společnosti 
IČ: 04744713 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou 
značkou C 253020  

 jako budoucí prodávající  na straně druhé 
      (dále jen „budoucí prodávající“) 
 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní, kterou mezi sebou uzavřeli dne 20.9.2016 a jejímž předmětem byl 
závazek smluvních stran uzavřít řádnou smlouvu kupní po kolaudaci/uvedení do užívání 
veřejné dopravní a technické infrastruktury podle projektové dokumentace pro územní 
řízení (DUR) zpracované firmou ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město 
na Moravě z 01/2016, č.zak.: 1604, a to v rozsahu objektů SO.1 – SO.9,  a to nejpozději 
do 6-mi měsíců od uvedení do užívání/kolaudace  posledního z objektů, nejpozději však 
do 4 let ode dne uzavření smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
smlouvě budoucí kupní je rozšíření předmětu koupě následovně : 
 
 

 
Čl. I  

 
Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu koupě specifikovaného v Čl. II.   
Smlouvy o smlouvě budoucí kupní o část veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
sestávající z místní komunikace  a chodníku, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení,  
a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č.1 – Situace pozemní stavby, která je jeho 
nedílnou součástí a současně tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
 

 
Čl. II. 

 
Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 20.9.2016 tímto 
Dodatkem č.1 nedotčená, včetně ujednání o kupní ceně (čl. III.),  zůstávají  nadále v 
platnosti. 
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Čl.III. 
 

1.  Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě 
vyhotovení obdrží budoucí kupující a jedno vyhotovení obdrží budoucí prodávající.  
 
2.  Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou 
způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy 
skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č.1. 
 
3.  Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, 
prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz 
toho připojují níže své vlastnoruční podpisy. 
 
4.  Budoucí prodávající podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
5.  Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku 
v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) je město, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 1 odeslat k uveřejnění v registru smluv. 
 
6.  Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č.1 nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany. 
 
7. Tento Dodatek č.1 byl projednán na zasedání Zastupitelstva města Nové Město na 
Moravě č. ……. konané dne ……………… a schválen usnesením přijatým  pod bodem č.  
...../……../ZM/2017.  
 
8.  Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru 
smluv. 
 

9.   Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho Příloha č. 1 – Situace pozemní stavby, 
která je současně Přílohou č. 3 Smlouvy o smlouvě  budoucí kupní. 
 
 
V Novém Městě na Moravě      V Novém Městě na Moravě                                                                  
 
dne …………………………….                        dne …………………………… 
 
Město:                                                             Investor: 
 

 

 

…………………………………………                               ……………………………….     ………………………………. 

              Michal Šmarda                                        Ing. Martin Černý              Pavel Prokop                                                                                      
              starosta                                                      jednatel                          jednatel 


