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ČI. I.

ČI. II.

ČI. III.

1

„2. Budoucí kupující prohlašuje, že má vážný zájem o koupi výše uvedených nemovitostí nebo 
jejich částí dle situačního plánku, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy“

Smluvní strany se dohodly, že odst. 2 ČI. I. Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 1.3.2016 
ve znění:

Smluvní strany se dohodly, že předmět Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 1.3.2016 
specifikovaný v jejím čl. I. odst. 1 se rozšiřuje o pozemek pare. č. 1551 o výměře 11 260 m2 v 
kat. území Nové Město na Moravě rovněž zapsaný v kat. nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště ve Žďáře nad Sázavou na LV č. 1 pro kat. území a 
obec Nové Město na Moravě.

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ( dále jen 
Smlouva ) uzavřené mezi nimi dne 1.3.2016 jsou nemovité věci, a to pozemky pare. č. 1622/1 o 
výměře 1166 m2, pare. č. 1622/2 o výměře 291 m2, pare. č. 1647 o výměře 1907 m2, pare. č. 
1648/1 o výměře 1503 m2, pare. č. 1653 o výměře 2 180 m2, vše v katastrálním území Nové 
Město na Moravě, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, 
Katastrální pracoviště ve Žďáře nad Sázavou na LV č. 1, pro kat. území Nové Město na Moravě, 
obec Nové Město na Moravě.

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích
se sídlem Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice
IČ: 008 39 345
DIČ: CZ00839345
zastoupené Bc.Michaelou Grmelovou, ředitelkou a předsedkyní správní rady 

a Ivanou Vrzáčkovou, členkou správní rady
jako budoucí kupující na straně jedné
(dále jen „budoucí kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí 
kupní ze dne 1.3.2016, kterým se rozšiřuje předmět této smlouvy, a to jak následuje:

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 002 94 900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
jako budoucí prodávající na straně druhé
(dále jen „ budoucí prodávající“)

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní 

ze dne 1.3.2016
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se ruší a nahrazuje se novým textem:

ČI. IV.

ČI. V.
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6.

7.
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„2. Budoucí kupující prohlašuje, že má vážný zájem o koupi výše uvedených nemovitostí 
nebo jejich částí dle situačního plánku, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy“

Tento Dodatek č. 1 nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 dobrovolně, nad rámec zákona o registru 
smluv, uveřejní budoucí prodávající nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření. Pro uveřejnění 
opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Budoucí kupující podpisem tohoto Dodatku č. 1 výslovně souhlasí s uveřejněním celého 
textu tohoto Dodatku č. 1 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").

V ČI. II v textu řádné Kupní smlouvy pod bodem I. Úvodní ustanovení se rozšiřuje výčet pozemků 
o pozemek pare. č. 1551 o výměře 11 260 m2 zapsaný v kat. nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště ve Žďáře nad Sázavou na LV č. 1 pro kat. území a 
obec Nové Město na Moravě.

4. Budoucímu prodávajícímu svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

2. Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 1 byl projednán na schůzi Zastupitelstva města Nové Město na Moravě č.
22 konané dne 5.3.2018 a schválen usnesením Č.13/22/ZM/2018. Záměr odprodat nemovitý 
majetek, který je předmětem prodeje dle tohoto Dodatku č.1, byl v souladu s ust. § 39 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na 
úřední a elektronické desce Městského úřadu Nové Město na Moravě ve dnech 6.12 .- 
22.12.2017.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 1.3.2016 tímto Dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v 
platnosti.
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10. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

1 a 09. 2018
V Novém Městě na Moravě dne

Budoucí prodávající: Budoucí kupující:
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Ivana Vrzáčková 
členka správní rady

Michal ^Šmarda 
starosta

Vztahy smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

12. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že souhlasí s jeho obsahem a že 
tento byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

11. Součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 2 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 
1.3.2016.

..........
Bc. Michaela Grmelová 

ředitelka a předsedkyně správní rady

DIAKONIE čCE - středisko v Mysllboficlch
675 80 Mysiibořlce 6. 1 ®

UI.; 568 834 931 IČO: 00839345

8. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
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A ARCHITEKTI
POZEMKY PRO

STAVBU - kontext

797,7848 rč
1083,5913 m2 
292,0917m2 

242,6804 m2 
377,0717m2 

3000,4508m2

O O D U /W D A L Diakonie ČCE, Domov Pomněnka, Nové Město na Moravě - domov pro seniory se stařeckou demencí a Alzheimerovou nemocí
Nové Město na Moravě - lokalita Betlém, Kraj Vysočina, Česká Republika. Klient: Diakonie ČCE - středisko Myslibořice.

/p.Č. 1648/1 
/ p.Č. 1647
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p.Č. 1622/2 
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