
1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 19-1224751/0100
(dále jen kupující)

a

2. MEDIN, a.s.
se sídlem Vlachovická 619, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Ing. Miroslavem Havlíčkem, MBA, předsedou představenstva 
IČ: 43378030
DIČ: CZ43378030
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 686
bankovní spojení: Česká spořitelna, a .s.
č.ú.: 1622867359/0800
(dále jen prodávající)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle svobodné vůle a ve vzájemné shodě   tento:

Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě ze dne 1. 8. 2016

Čl. I
Tímto Dodatkem č. 1 se výše uvedená kupní smlouva mění a doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně vzhledu plotu, který nahradí část oplocení areálu prodávajícího
dotčeného  stavbou  cyklostezky  dle  specifikace  v Příloze  č.  1,  která  je  nedílnou  součástí  tohoto
dodatku č. 1.

Čl. II

1. Smluvní strany se dohody na změně textu Čl. II Předmět koupě výše uvedené Kupní smlouvy
následovně:

text Čl. II ve znění:
„Prodávající  prodává  touto  smlouvou  kupujícímu  nemovitosti  specifikované  v čl.  I  této
smlouvy, tj. pozemky parc. č. 3044/2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 23 m 2

a parc. č. 3054/18, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 514 m2 (dále jen „předmět
koupě“), vše v katastrálním území a obci Nové Město na Moravě, se vším příslušenstvím a
součástmi, venkovními úpravami a porosty a se všemi právy a povinnostmi za dohodnutou
kupní cenu dle čl.  III  odst. 1 této smlouvy a kupující  tento předmět koupě za dohodnutou
kupní cenu kupuje a do svého výlučného vlastnictví přejímá. Kupující současně prohlašuje, že
předmět koupě je určen výhradně pro stavbu cyklostezky, k jinému účelu využití nebude. Na
náklady  města  bude  realizována  stavba  plotu,  který  nahradí  část  oplocení  areálu
prodávajícího dotčeného stavbou cyklostezky.“



se ruší a nahrazuje se nově textem:
„Prodávající  prodává  touto  smlouvou  kupujícímu  nemovitosti  specifikované  v  čl.  I  této
smlouvy, tj. pozemky parc. č. 3044/2, ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 23 m2
a parc. č. 3054/18, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 514 m2 (dále jen „předmět
koupě“), vše v katastrálním území a obci Nové Město na Moravě, se vším příslušenstvím a
součástmi, venkovními úpravami a porosty a se všemi právy a povinnostmi za dohodnutou
kupní cenu dle čl.  III  odst. 1 této smlouvy a kupující  tento předmět koupě za dohodnutou
kupní cenu kupuje a do svého výlučného vlastnictví přejímá. Kupující současně prohlašuje, že
předmět koupě je určen výhradně pro stavbu cyklostezky, k jinému účelu využití nebude. Na
náklady  města  bude  realizována  stavba  plotu,  který  nahradí  část  oplocení  areálu
prodávajícího dotčeného stavbou cyklostezky a to tak, aby co nejvíce odpovídal původnímu
oplocení specifikovanému v příloze č. 1, popřípadě se smluvní strany vzájemně dohodnou na
jiné alternativě oplocení. “

2.        Smluvní strany se dále dohodly na změně textu odst. 5.  Čl. V Přechod vlastnického práva Kupní
smlouvy následovně:

text odst. 5 Čl. V ve znění:
"5. Kupující se zavazuje v termínu do 5 let ode dne podpisu této smlouvy započít s vlastní
stavbou cyklostezky. V případě, že stavba nebude ve sjednané lhůtě zahájena je prodávající
oprávněn od této smlouvy odstoupit.  Odstoupením se smlouva od počátku ruší  a smluvní
strany si  vrátí poskytnutá plnění.  Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení
jeho písemného vyhotovení kupujícímu."

se ruší a nahrazuje se nově  textem:
"5. Kupující se zavazuje v termínu do 5 let ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 započít s
vlastní  stavbou  cyklostezky.  V  případě,  že  stavba  nebude  ve  sjednané  lhůtě  zahájena  je
prodávající oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením se smlouva od počátku
ruší  a  smluvní  strany si  vrátí poskytnutá plnění.  Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti
dnem doručení jeho písemného vyhotovení kupujícímu."

Čl. III
1. Ostatní  ustanovení  a  ujednání  Kupní  smlouvy  tímto  Dodatkem  č.  1  nedotčená  zůstávají

v platnosti.
2. Tento  Dodatek  č.  1  nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a

účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž kupující obdrží

jedno vyhotovení,   prodávající  obdrží  jedno vyhotovení a jedno vyhotovení je  určeno pro
potřeby příslušného katastrálního úřadu. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č.
1 - Specifikace oplocení, uvedená níže, která se stává současně přílohou č. 1 Kupní smlouvy.

5. Obě smluvní  strany potvrzují  autentičnost tohoto Dodatku č.  1  podpisem svých určených
zástupců.  Zároveň  smluvní  strany  prohlašují,  že  si  Dodatek  č.  1  přečetly,  že  tento  nebyl
ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

6. 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“).  Prodávající  výslovně souhlasí
s uveřejněním celého textu tohoto Dodatku č.  1 v informačním systému veřejné správy –
registru smluv.



7. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  stranou  povinnou  k uveřejnění  tohoto  Dodatku  č.  1
v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“) je
město Nové Město na Moravě, které je povinno tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

8. Kupujícímu 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.

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

10. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je : Příloha č. 1 – Specifikace oplocení
11. Tento Dodatek č. 1 byl projednán na zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě č.

...... konaném dne .............. a schválen usnesením přijatým pod č. ....../…...../ZM/2021.

V Novém Městě na Moravě dne

Kupující: Prodávající:

…………………………………………………. ……………………………………………………
Michal Šmarda                                                                           Ing. Miroslav Havlíček, MBA, 
starosta                                                                                       předsedou představenstva 


