
Dodatek č. l

ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉHO PŘÍPLATKU
MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Dle § 163 zák. Č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen ,,smlouva").

Společník: město Cheb
se sídlem: námčstí Krále jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení:
zastoupený: starostou města Mgr. Antonínem Jalovcem
(dále jen ,,společník")

a

Společnost: TEREA Cheb s.r.o.
se sídlem: Májová 588/33, 350 48 Cheb
IČO: 63507871
DIČ: CZ63508781
Bankovní spojení:
zastoupena: jednateli - Ing. Steffenem Zagermannem a Ing. Martinem Černíkem
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka: C 6622
(dále jen ,,společnost")

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. l na následujících změnách výše uvedené smlouvy:

Preambule

V sollvislosti s vývojem stavebních prací na stavbě ,,Parkovištč zlatý vrch uhelna" se skutečný tennín
ukončení prací předpokládá v září až říjnu 2022 oproti původně plánovanému termínu 3 l. 8. 2022.
Vzhledern k uvedené skutečnosti a lhůtám účetních operací je nezbytné znhínit - posunout zbývající
splátku příplatku na termín do 30. 11. 2022.

Předmětem tohoto dodatku .je tedy dílčí změna v tennínu úhrady příplatku.

Předmět dodatku
Původní znění odstavce 3.1 tohoto Článku 3. smlouvy ve znění:

3.1 Společník se za}'azl!/'e po.s'ky/nou/ přq)la/ek .společnosti ve výši dle odsi. 2./ /éio sni/ouvy, ve dvou
splciíkách.'

Cl) 4,5 mil. KČ a /0 ne/'pozdg'i do 20.12.2021.
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b) Zl)ý]'a/'ící čás/ do výše skl//(?čnýc/1 nák/(l(./ú do lj dnů po s/)()/eč/1é/// o(Ls'ou/7/(/se/7Ĺ
/1e/>ozdě/'i ale do 31.8.2022.

se zruŠuje a nahrazuje se novým zněním:

3.1 Společník se zavazuje poskytnout příplatek společnosti ve výši dle odst. 2.1 této smlouvy, ve
dvou splátkách:
a) 4,5 mil. KČ a to nejpozději do 20.12.2,021.
b) zbývající část do výše skutečných nákladů do 14 dnů po společném odsouhlasení, nejpozději

ale doýĹl1.2022.

ZávěreČná ustanovení

Ostatní ustanovení snilouvy nedotčené tínito dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávnčnými zástupci obou smluvních
stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podniínkách účinnosti některých snduv, uveřejňování těchto smluv a o registru sniluv.
Společník se zavazu.je realizovat zveřejnění dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným
zákonení.

V Chebu dn' 1 5, 08, 2022 V Chebu dne A e 2oTZ

Mgr. Antonín Jalovec
't"°

.

Ing. Martin Černík
jednatel společnosti
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