
DODATEK

ke kupní smlouvě č. 598/2018/OSM uzavřené dne 27.06.2018 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018

MĚSTO MOHELNICE,

se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
zastoupené starostou Ing. Pavlem Kubou,
IČ 00303038,

jako prodávající, na straně jedné 

a

TAPEPA DEVELOPMENT, s.r.o.
se sídlem Přívozní 1054/2, Holešovice, 170 00 Praha 7 
zastoupená jednatelem Ing. Josefem Tachecím 
IČ 059 69 255, DIČ CZ05969255 

jako kupující, na straně druhé

se dohodli na těchto změnách shora uvedené smlouvy:

V čl. IV se první část prvního odstavce:

Prodávající se zavazuje do konce července roku 2019 vybudovat a zkolaudovat inženýrské sítě (tj. 

komunikace, chodníky, vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a veřejné osvětlení) v lokalitě „Mohelnice 

Sever" (na pozemku pare. č. 2794/66 v k.ú. Mohelnice), kde se nemovitá věc nachází a vyvést přípojky 
na hranici pozemku, který je předmětem koupě (dle upřesnění kupujícího).

ruší a nahrazuje se textem:

Prodávající se zavazuje do 30. listopadu roku 2019 vybudovat a zkolaudovat inženýrské sítě (tj. 

komunikace, chodníky, vodovodní řad, splaškovou kanalizaci a veřejné osvětlení) v lokalitě „Mohelnice 

Sever" (na pozemku pare. č. 2794/66 v k.ú. Mohelnice), kde se nemovitá věc nachází a vyvést přípojky 
na hranici pozemku, který je předmětem koupě (dle upřesnění kupujícího).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.



O uzavření dodatku rozhodla Rada města Mohelnice na zasedání dne “fA.: AP.. i.9....
usnesením č. ..P.P.9../AP./A.A./A........

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž kupující a prodávající obdrží každý dva stejnopisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi jeho účastníky a účinnosti dnem uveřejnění 
Ministerstvem vnitra České republiky v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Mohelnici, dne Aul %. AO f*/

Město Mohelnice 

zastoupené starostou 
Ing. Pavlem Kubou 
prodávající
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TAPEPA DEVELOPM
zastoupená jednatelem 
Ing. Josefem Tachecím 
kupující


