S004P01LAVZ9

DODATEK ě. 1

zřízení služebnosti (číslo JMK AC 064451/20/OM), která
byla uzavřena dne 18. 5. 2020 mezi Městem Hodonín, jako budoucím povinným
449/3, Brno, PSC
ze služebnosti, a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám.
ke smlouvě

budoucí smlouvě

o

o

601 82, jako budoucím oprávněným

ze

služebnosti

(dále jen „smlouva44)

Smluvní strany:
Město Hodonín
sídlo: Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, PSČ 695 35
zastoupené Liborem Střechou, starostou

TČO

284891

jako budoucí povinný

služebnosti, dále jen „povinný44

ze

a

Jihomoravský kraj
sídlo:

Žerotínovo

zastoupený

na

nám. 449/3, Brno,

základě pověření

ze

PSČ

601 82
dne 1.6.2012 lng. Petrem Benešem, vedoucím odboru

majetkového Krajského úřadu Jihomoravského kraje

IČO 70888337
DIČ CZ70888337

,

.

jako budoucí oprávněný

ze

služebnosti, dále jen „oprávněný44

di;

I.
zřídit ve prospěch oprávněného služebnost
povinného
závazek
Předmětem smlouvy je
spočívající v právu umístění, zřízení, údržby, opravy, úpravy, rekonstrukce, revize a odstranění
vodovodní přípojky pod povrchem částí pozemků p. č. 2880/1 a p. č. 2881/2 v k. ú. a obci
Hodonín a vstupu a vjezdu na tyto části pozemků, podle kopie situačního plánu, která je

nedílnou součástí smlouvy

o

budoucí smlouvě

o

zřízení služebnosti.

H.

Smluvní strany se dohodly
18.5.2020 takto:
V článku II. odstavci 2.

ve

na

změně smlouvy

větě druhé

se

o

budoucí smlouvě

vypouští text

ve

o

zřízení služebnosti

ze

dne

znění:

„do dvou let44
a

nahrazuje

se

textem ve znění:

„do pěti let44
článku II. odstavci 2. ve větě třetí vypouští text
dvou let44
lhůty
„Konec
a nahrazuje se textem ve znění:

Dále

se v

ve

znění:

„Konec lhůty pěti let44
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III.
Ostatní ujednání smlouvy
v

o

budoucí smlouvě

zřízení služebnosti

o

ze

dne 18.5.2020 zůstávají

platnosti.

IV.
1.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno

2.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno

78. schůzi Rady Města Hodonína konané dne

na

22.3.2022, usnesení č. 5584
na

60. schůzi Rady Jihomoravského kraje konané

dne 6.4.2022, usnesení č. 3668/22/R 60.

V.

České

1.

Tento dodatek bude zveřejněn

2.

republiky. Zveřejnění dodatku zajistí budoucí povinný ze služebnosti.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho každá ze smluvních stran obdrží 2

v

Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra

stejnopisy. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

V Hodoníně dne

1 1. 05. 2022

Povin

V Brně dne

1 9l 04. 2022

Oprávn

1 Ing. Petr Beneš
vedoucí odboru majetkového
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
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