
 
 

 
 

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ  
 

na realizaci veřejné zakázky  

„POŘÍZENÍ CISTERNY PRO JSDH LITOMĚŘICE“ 

 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 
IČ: 00263958, DIČ: CZ 00263958   
zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města  
(dále jen „Objednatel “) 
na straně jedné  
 
a 
 
KOBIT-THZ s.r.o. 
se sídlem: Tovární 123,538 21 Slatiňany 
IČ: 15053920, DIČ: CZ15053920 
jednající/zastoupen: Radomírem Jahelkou, jednatelem společnosti 
zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C vložka 1243 
Bankovní spojení: XXXXX  
(dále jen „Dodavatel “) 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana “) 
 

uzavírají tento: 
 

Dodatek ke kupní smlouvě na realizaci veřejné zakázky  
„Pořízení cisterny pro JSDH Litoměřice“  

(dále jen „Dodatek “): 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.1.2017 kupní smlouvu na realizaci veřejné zakázky „Pořízení 
cisterny pro JSDH Litoměřice“ (dále jen „Smlouva “). 

1.2. Účelem (důvodem) tohoto Dodatku ke Smlouvě je doplnění ustanovení do Smlouvy týkajících 
se uveřejnění Smlouvy v informačním systému registru smluv na žádost Objednatele. 

2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že za ustanovení článku 13.13 Smlouvy se vkládají nové články 
s označením ustanovení 13.14 a 13.15 takto:  

„13.14  Objednatel, jako povinný subjekt podle záko na č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách ú činnosti n ěkterých smluv, uve řejňování t ěchto smluv 
a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smlu v“), touto doložkou 
potvrzuje, že pro platnost a ú činnost tohoto právního jednání splní povinnosti 



 
 

uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zve řejní v informa čním 
systému registru smluv (dále jen „ISRS“). 

13.15  Smluvní strany jsou si v ědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle 
Zákona o registru smluv, a tímto vyslovují sv ůj souhlas se zve řejněním této 
Smlouvy v ISRS na dobu neur čitou a uvád ějí, že výslovn ě označily údaje, které 
se neuve řejňují.“ 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

3.3. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
Objednatel a jeden Dodavatel. 

 

 

Objednatel  
 
V Litoměřicích dne 16. 2. 2017 
 
 
 
 
 

Dodavatel  
 
Ve Slatiňanech dne  
 
 

 
 

............................................. 
Město Litoměřice                                       

 Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta                                     

.............................................. 
KOBIT-THZ s.r.o. 

Radomír Jahelka, jednatel společnosti 

 


