
SML/0113/2020/IT 

Dodatek č. 1  

Ke KUPNÍ SMLOUVĚ  

 
uzavřené podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
  

1. Smluvní strany 
1.1. Kupující: 

Město Litovel 
se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 
zastoupené: Viktor Kohout – starosta 
IČ:  00299138 
DIČ:  CZ00299138 
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta 
- ve věcech technických: Pavel Ženožička, DiS. 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 3620811                           kód banky: 0100 
na straně jedné (dále jen „kupující“) 
 

a 
 

1.2. Prodávající: 

AUTOCONT a.s. 
se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Zastoupená: Josef Szturc, ředitel krajského obchodního zastoupení 
IČ: 04308697 
DIČ: CZ04308697 
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních: Jindřich Zimola, ředitel obchodního zastoupení, Zmocněnec plnou mocí 

- ve věcech technických: Petr Zapadlo, technologický garant 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu: 6563752                              kód banky: 0800 
tel. +420 910 973 112 
Číslo smlouvy Prodávajícího: RCS-2020-Z062 

na straně druhé (dále jen „prodávající“) 
 

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě. 

 

I. Změna smlouvy  

Smluvní strany se dohodly na změně kupní smlouvy v článku „4. Sjednaná doba dodání“, který 

se mění následujícím způsobem: 

 

4. Sjednaná doba dodání. 

4.1. Prodávající dodá předmět koupě v následujících termínech: 

4.1.1 Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. 3.1 nejpozději do 30. října 2020.  
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II. Závěrečná ustanovení 

10.1. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy SML/0113/2020/IT ze dne 4. 5. 2020, které nebyly tímto 

Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

10.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží jeden stejnopis, 

kupující dva stejnopisy. 

10.3. Dodatek smlouvy č. 1 vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

10.4. Dodatek smlouvy č. 1 vstupuje v účinnost dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění. 

10.5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku smlouvy souhlasí, že smlouvu uzavřely 

na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyla učiněna v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy. 

10.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku Smlouvy na profilu zadavatele v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona  

č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění. 

10.7. Uzavření Dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno usnesením RML č. 1470/40/2020 na její 

40. schůzi, konané dne 17. 9. 2020. 

 

 

 
 

V Olomouci dne ………………   V Litovli dne  22. 9. 2020 

Prodávající:      Kupující: 
 

 

 

 

……………………………….    .………………………….…………. 

Jindřich Zimola      Viktor Kohout 

ředitel obchodního zastoupení,    starosta   
zmocněný na základě plné moci         
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