
Dodatek ke kupní smlouvě č. 1 – „Zapuštěná trampolína“
(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy kupujícího: 1618100054/2018

Číslo smlouvy prodávajícího: 18NA01132

I. Smluvní strany

Kupující:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky

Hudcova 7, 621 00, Brno
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech

smluvních)

Bc. Petr Sypko, referent Úseku dopravy, správy majetku, bytového hospodářství,
krizového řízení, BOZP a PO, e-mail: sypko@medlanky.brno.cz, tel. 724 380 483

(oprávněn jednat ve věcech technických)
IČ: 44992785 16

DIČ: CZ44992785

bank. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
č. účtu: 18 628-621/0100

(dále jen „kupující“)

a

Prodávající:

Vladimír Matěja – GRANA s.r.o.
se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2

zastoupený:
IČ: 24150304

DIČ: CZ24150304
ban. spojení: Raiffeisenbank a.s., Událnice 777, Brno
č. účtu: 831502052/5500

(dále jen „prodávající“)

II. Účel dodatku

1. Účelemtohoto dodatku je zajištěníplněnípředmětu kupnísmlouvy –dodávkazapuštěné

trampolíny.



III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně kupní smlouvy.
2. Ustanovení –

čl. IV. Dodací podmínky

1. Zhotovitel je povinen předat zbožínejpozději v termínu do 30. 11. 2018.

2. Zhotovitel je povinen oznámitobjednateli předánízbožípět pracovních dní předem.

se mění tak, že nově zní:

čl. 3. Termín plnění

1. Prodávající je povinen předat zbožínejpozdějiv termínu do 15. 12. 2018.

2. Prodávající je povinen oznámitobjednateli předánízbožípětpracovních dní předem.

1. Ostatní ujednání kupní smlouvy č. 1618100054/2018 zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, a na důkaz toho

připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich kupující obdrží dvě vyhotovení a

prodávající jedno vyhotovení.

Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi R7 95/2018, konané dne

5. 11. 2018, pod číslem usnesení 19/95.

V Brně dne: …………………………..

………………………………………………
JUDr. Michal Marek

starosta MČ Brno-Medlánky
(za kupujícího)

V Praze dne: …………………………..

………………………………………………

jednatel
(za prodávajícího)


