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DODATEK Č. 1
ke Kupní smlouvě o nabytí pozemku a dohodě o zřízení služebnosti Č. KT/10889/19 ze

dne 29. 11. 2019

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami:

A/ Město Litvínov

zastoupené:
sídlo MěÚ:
IČ,
DIČ,
bank. spojení:

(dále také strana

a

Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
00266027
CZ00266027
Komerční banka, a.s., pobočka Most, expozitura Litvínov
č.ú.: 19-0000921491/0100

prodávající či oprávněná)

BI jiří Novotný r. č.
trvale bytem: 436 01 Litvínov,
(dále jen strana kupující či povinná)

Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2019 Kupní smlouvu o na bytí pozemku a dohodu o zřízení
služebnosti č. KT/10889/19 (dále jen ,,Smlouva").

Podle tohoto dodatku č. 1 se doplňuje Smlouva následovně:

Smluvní strany doplňují nový odstavec do ČI. IV. Smlouvy, který zní následovně:

IX

Dále se strana kupující zavazuje k užívání předmětného pozemku jako veřejného prostranství pro
parkování bez budoucích nároků na finanční náhradu, spojenou s užíváním veřejného prostranství a
dále prohlašuje, že pozemek nebude oplocen.

Smluvní strany se rovněž dohodly na následujícím:

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Jedno vyhotovení obdrží první směňující, jedno
vyhotovení je určeno pro Katastrální úřad v Mostě a dvě vyhotovení obdrží druhý siněňující.

S uzavřeníin Dodatku č. l vyslovilo souhlas Zastupitelstvo města Litvínova dne 27. 2. 2020 usnesením
Č. Z/1346/15.

Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl tento Dodatek č. l zařazen do evidence smluv vedené městem
Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infoimacím,
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a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení dodatku a datum
jeho uzavření.

Tento Dodatek č. 1 bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy město
Litvínov uveřejní Dodatek č. l v informačním systému registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. l nepovažují za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

Smluvní strany po bedlivém seznámení se zněním tohoto Dodatku č. ] prohlašují, že je jim znám jeho
smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně, nikoliv
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, aniž by považovaly byt' i jediné její ujednání za
nesrozumitelné. Na důkaz toho ho podepisují.

V Litvínově dne 2 5. 05, 2020
za prodávajícího a oprávněného:

+

istaros'tka města

za kupujícího a povinného:

jiřŤ"Novot@

Datum jméno Funkce Podpis l

Zpracoval: 26. 3. 2020 Andrea Baudyšová referent úseku pozemků

Schválil: Ja. 1/. Lolo Bc. Hana Hoffmannová pověřená vedením ONM

Správce rozpočtu" di 4 L'ló ng. Zdeňka Burešová ekonom ONM

Právn" oddělen". 2 1 04" 2020 Mgr Jan Buchta právník OKT

Schváleno - RM: 12. 2. 2020 Číslo usneseni: R/3726/32

ZM: 27. 2. 2020 Číslo usnesení: Z/1346/15

Zveřejněno: Od: ---- Do: ----

Vedení města' 2 5, 05 2020 Karel Rosenbaum 2 m'stostarosta

Datum uveřejnění smlouvy: ID smlouvy z registru smluv:
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