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DODATEK č.1 
ke kupní smlouvě  

č. S/ŘVC/015/P/INOM/2016 
 
Obec Malé Žernoseky 
Se sídlem: Zahradní 245, Malé Žernoseky, 410 02 Lovosice 2 
IČ: 00526045  DIČ: CZ 00526045 
bankovní spojení: číslo účtu 32320-471/0100 , var. symbol 265 
jednající Ing. Petrem Liškou, starostou,  
 
jako „prodávající“ na straně jedné 
 
a 
 
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 ( Zřizovací listina č. 
849/98-KM ze dne 12. 03. 1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11) 
se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 
zastoupená  Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem 
IČ: 679 81 801  DIČ : CZ 679 81 801 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 1 
číslo účtu: 2006-8322071/0710 
 
„kupující“ na straně druhé 

Smluvní strany uzavřely dne 23.3.2016 kupní smlouvu č. S/ŘVC/015/P/INOM/2016 (dále jen 
„SMLOUVA č. S/ŘVC/015/P/INOM/2016“). Na základě dohody smluvních stran, v souladu 
s ustanovením čl. IX. odst. 9.5, se SMLOUVA č. S/ŘVC/015/P/INOM/2016 ze dne 23.03.2016 
na základě potřebnosti zajištění dodatečných podkladů pro její řádné naplnění, mění, a to tak, 
že: 

V čl. III. odst. 3.3 SMLOUVY č. S/ŘVC/015/P/INOM/2016, se vypouští text: 

„Tato kupní cena se mezi smluvními stranami vypořádává tak, že celou částku 
zaplatí kupující straně prodávající na její účet a VS uvedený v záhlaví této 
smlouvy do 60 dnů ode dne, kdy kupující obdrží vyrozumění o provedeném 
vkladu vlastnického práva k předmětu smlouvy do katastru nemovitostí ve 
prospěch kupujícího.“ 

       a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

„ Tato kupní cena se mezi smluvními stranami vypořádává tak, že celou částku 
zaplatí kupující straně prodávající na její účet a VS uvedený v záhlaví této 
smlouvy do 140 dnů ode dne, kdy kupující obdrží vyrozumění o provedeném 
vkladu vlastnického práva k předmětu smlouvy do katastru nemovitostí ve 
prospěch kupujícího.“ 
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Ostatní ujednání SMLOUVY č. S/ŘVC/015/P/INOM/2016 ze dne 23.03.2016 se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu 
obdrží prodávající i kupující po dvou vyhotoveních. Účinnosti nabývá dnem podpisu 
smluvními stranami. 
 
 
 
 
V Malých Žernosekách dne ……………                                V Praze  dne …………….. 
 
 
 
 
  …………………………                                                   ………………………… 
    Obec Malé Žernoseky   Česká republika -  
  Ing. Petr Liška, starosta                                                  Ředitelství vodních cest ČR 
    Ing. Lubomír Fojtů, ředitel  
             
                                                                                                                
 
 
 


