
jID: PCR16ETRpo50114307

Dodatek č. 1
Č. j. KRPJ-10943-53/ČJ-2022-1600VZ

SMLOUVY O ÚPLATNÉM PŘEVODU MOVITÉ VĚCI
Č. j. KRPJ-10943-38/ČJ-2022-1600VZ

ČI. l.
Smluvní strany

Prodávající:

Česká republika
se sídlem:
zastoupená:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
72052147
ČNB, pobočka Brno
19-27033881/0710

(dále jen ,,prodávající") na straně jedné

a

Kupujicŕ

Dovoz-Cars, s.r.o.
se sídlem: Havlova 851, 509 01 Nová Paka
zastoupená: Miroslavem Brádle, jednatelem společnosti
IČO: 27532691

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 24509

(dále jen ,,kupujIcí") na straně druhé



ČI. ll.
Dne 8. 3. 2022 byla uzavřena Smlouva o úplatném převodu movité
dobu zpracování administrativních úkonů vedoucích k předání
v registru a předání technického průkazu, se strany dohodly na
smlouvy, který zní nově takto:

věci. S ohledem na delší
vozidla včetně převodu
úpravě ČI. V., odst. 1.,

1. prodávaj/c/ se zavazuje k předání a kupujlcl k převzetí majetku uvedeného v ČI. 1/. této
smlouvy do 15. 4. 2022.

ČI. Ill.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

zveřejněním v registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o úplatném převodu movité věci zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po

jednom stejnopisu.

V Jihlavě dne ,,2 Č.. .03,, 2022

za prodávajÍcÍho
V Jihlavě dne ?.¢,..Qd,.2ô22
za kupujÍcÍho

plk. RNDr. Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
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