
                    

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě S/498/001/0304/K/2016

uzavřené na dodávku s názvem:

„Dodávka hasičského vozidla CAS 30“

Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5   

            zastoupená Ing. Davidem Vodrážkou, starostou MČ Praha 13   
            IČ: 00241687   

DIČ: CZ00241687
            bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
            č. účtu:     
            kontaktní osoba:  Mgr. David Michut, tel. 235011508
            e-mail: MichutD@p13.mepnet.cz                                    

(dále jen „kupující“)

a

KOBIT-THZ s.r.o.  
Sídlo: Tovární 123,538 21 Slatiňany
zapsána v obchodním rejstříku krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 1243 
IČ: 15053920
DIČ : CZ15053920
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s 
Číslo účtu:
Jejímž jménem jedná: Radomír Jahelka, jednatel společnosti 
Kontaktní osoba: Ondřej Štengl, DiS.
Telefon: 469 699 422 mob
Email: stengl@kobit-thz.cz

 (dále jen „prodávající“)

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. bodu 1. kupní smlouvy, který zní nově 
takto: 

Článek III.

Doba, místo plnění a způsob předání zboží 

1. Na žádost prodávajícího (příloha č. 1 dodatku) se prodlužuje termín dodání do 
31. března 2017.

2. Prodávající bere na vědomí, že předmět dodávky „hasičské vozidlo CAS 30“ je 
kupujícím plně hrazen z dotačních prostředků hlavního města Prahy na základě 
přidělení dotace s tím, že tyto prostředky jsou určeny k čerpání do 31. 12. 2016. 
Použití těchto dotačních prostředků v novém termínu dodání předmětu kupní 
smlouvy  dle  tohoto  dodatku  č.  1  je  vázáno  na  schválení  převodu  čerpání 



přidělené dotace k nově stanovenému termínu v roce 2017 příslušnými orgány 
poskytovatele dotace (Hlavního města Prahy). Prodávající bere na vědomí, že 
nebude-li tento převod čerpání přidělené dotace schválen, kupující tak nemůže 
plnit svůj závazek na zaplacení kupní ceny předmětu dodávky a to bez svého 
zavinění,  a  v tomto případě má právo od kupní  smlouvy odstoupit  s tím,  že 
žádné smluvní straně nenáleží ničeho. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se uzavírá ve 4 stejnopisech,  z nichž každá ze smluvních stran obdrží  2 
vyhotovení.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení RMČ Praha 13 č. 0553/2016 ze dne 19. 12. 
2016

Příloha Dodatku č. 1. ke kupní smlouvě – Žádost prodávajícího ze dne 5. 12. 2016

V Praze dne ...................................                          Ve Slatiňanech .....................................

za kupujícího: Ing. David Vodrážka                          za prodávajícího: Radomír Jahelka

                       starosta                                                                           jednatel společnosti

                           




