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Evidenční číslo: 0201700317

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní

Č. 0201700233 (OMM/188/2017/Her), uzavřené dne 6 12. 2017,

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
lČ: 00261891
DIČ. CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 190000626441/0100
(dále Jen „prodávající«)

a

datum narození:
bytem:
(dále Jen „kupující“)

Statutární město Chomutov uzavřelo dne 6. 12. 2017 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní
Č. 201700233 (OMM/188/2017/Her) ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) na pozemky p.č.
4479/3,4479/4,4480/4 (podíl %)‚ 4481/2 (podíl 34) v k.ú. Chomutov Is podmínkou, že budoucí kupující
řádně splní podmínky uvedené v článku Ill, odstavec první smlouvy a vyzve budoucího prodávajícího
k podpisu smlouvy kupní do 31.12.2020.

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě je prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy.

II.

Článek IV. smlouvy se ruší a nový zní takto:

Nevyzve-li budoucí kupující k uzavření smlouvy ve lhůtě do 30.6. 2021, má budoucí prodávající právo
od této smlouvy odstoupit Odstoupení je účinné ke dni doručení písemného projevu vůle budoucího
prodávajícího budoucímu kupujícímu.

Ill.

Prodávající na základě zákona o obcích osvědčuje touto doložkou, že byly splněny veškeré podmínky,
jimiž zákon o obcích podmiňuje platnost právního jednání obce‘ Záměr obce prodloužit o6 měsíců ‚ tj
do 30. 6.2021 lhůtu pro doručení výzvy k uzavření kupní smlouvy ve věci budoucího prodeje pozemků
byl zveřejněn v termínu od 25.11. 2020—11.12. 2020. Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o
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uzavření budoucí smlouvy kupní bylo schváleno usnesením Zastupitelstva statutárního města
Chomutova č. 025/21 ze dne 19.4. 2021.

IV.

Ostatní ujednání kupní smlouvy s právem předkupním zůstávají nedotčena.

Pokud v tomto dodatku není uvedeno jinak, řídí se její účastníci v ostatních věcech příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o
svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutovjako povinný subjekt má povinnost
na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy.
Smluvní strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy včetně osobních údajů v registru
smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.‘ a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné
správy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž prodávající obdrží 2 a kupující 1.

Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem. Dodatek byl sepsán na základě
pravdivých údajů, vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli a nebyl ujednán vtísni.

ia 06. 7D21
VChomutovědne: VChomutovědne: ~-4‘&‘. C ‚~o24
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13.5.2021

Usnesení ZaMěst Č. 025/21 z 19.4.2021

Prodej nemovitých věcí (materiál ze zrušeného ZM 1.3.2021)

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavřeni budoucí smlouvy kupní Č. o201700233 (0MM/I SSI2OllIHer)
ze dne 6. 12.20178 jehož předmětem bude
prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy do 30, 6. 2021.
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ti‘Chomutov
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

zastoupeně Odborem majetku města — úsekem majetkoprávním

ZVEŘEJŇUJE
pudle ~ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb,, O obcích, ve zněni pozdějších předpisů,

ZÁMĚR

- prodlou~it 06 měsíců, tj. do 30.6‘ 2021, lhůtu pro doručeni výzvy It uzavřeni kupní smlouvy ve
věci budoucího prodeje pozemků p.č. 4479/3, 4479/4, 4480/4 a 4401/2 zapsaných na LV Č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KatasLrální pracoviště Chomutov‘ v katastrálním území
Chomutov I, obec Chomutov, okres Chomutov, sjednaného smlouvou o uzavřeni budoucí
smlouvy kupní ze dneS. 12. 2017. Blllší podmínky jsou u obce It nahlédnutí.

Zájemci se mohou It tomuto záměru vyjádřIt a předlo~lt své nabídky ve lhůtě do 15 dnů ode dne
zveřejnění Odboru majetku města Magistrátu města Chomutova, odděleni majetkoprávnímu. Ootazy
k záměru zodpoví zaměstnankyně odděleni tel. 474 637 466, Chomutov,
Chelčickélio 155, (objekt staré radnice na náměstí)‘

V Chomutově dne: 18. ‘11. 202(1 Ing. Jitka Ř e h á It
Odbor majetku mě
vedoucí odboru

Vyvěšeno dne: 25. 11. 2020 Sejmuto dne:
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