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Spis.zn.: MaP 304/2018 

 

Dodatek číslo 1 
 

ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy  

 číslo: MaP/12962/2019-BK 
 

sjednaný níže uvedeného dne měsíce a roku mezi: 

 

1. budoucím prodávajícím: město Cheb 

Sídlo: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20 

Zastoupené: Mgr. Antonín Jalovec, starosta města 

IČO: 00253979 

DIČ: CZ00253979 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Cheb 

číslo účtu: 26016-528331/0100 

na straně jedné 

 

a 

2. budoucím kupujícím:                                                                                    STRATA s.r.o.  

Sídlo:                                                                                   K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb 

Jednající:                                                                          Mgr. Tomáš Linda, MBA, jednatel 

IČO:                                                                                                                              27963888   

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 18931, 

    na straně druhé 

 

(budoucí prodávající a budoucí kupující se pro účely tohoto smluvního ujednání označují též 

jako „smluvní strany“) 
 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany uzavřely dne 18. října 2019 Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy 

č. MaP/12962/2019-BK, jejímž předmětem je budoucí převod nemovitých věcí – pozemků 

parcelní číslo 3677, 358/1 o nové výměře 743 m2 oba dle GP č. 6032-4/2019 a dále pozemku 

parcelní číslo 360/4, vše v katastrálním území Cheb, a to do dvou let od podpisu Smlouvy 

o uzavření budoucí kupní smlouvy, tedy do 18.10.2021.  

 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

(1) Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku vzájemně dohodly, že tímto 

Dodatkem číslo 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo MaP/12962/2019-BK 

se termín pro uzavření kupní smlouvy sjednaný do 18.10.2021 nově sjednává na den  

18.10.2022. 
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III. 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Částečnou změnu smluvních podmínek, spočívající v posunutí termínu pro uzavření kupní 

smlouvy, schválilo Zastupitelstvo města Chebu svým usnesením číslo ZM č. 151/27/2021 

ze dne 24.06.2021.  

(2)  Ostatní ujednání Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo MaP/12962/2019-BK 

zůstávají v platnosti. 

(3) Vzájemná dohoda smluvních stran uvedená v tomto dodatku nabývá účinnosti nejdříve 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

Město Cheb se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu 

s uvedeným zákonem 

(4) Tento Dodatek číslo 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží 

každá ze smluvních stran.  

 

 
 

  30.08.2021       26.08.2021 

V Chebu dne ………………….                                         V Chebu dne ……………………. 

 

 

 

 

 

Jalovec Antonín      Tomáš Linda 

 

-------------------------------------                                           ----------------------------------------- 

      Mgr. Antonín Jalovec                                  Mgr. Tomáš Linda, MBA       

           starosta města                                                                              jednatel                                                                              

       

        

 

 
        


