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Smlouva o budoucí kupní smlouvě 

Dodatek c.l ke smlouvě CES 608 / 2016

Město Krupka, IČ: 00266418 
se sídlem: Mariánské nám. 32 PSČ: 417 42, Krupka 
zastoupená: PhDr.Ing. Zdeněk Matouš Ph.D., MBA, starosta 
bankovní spojení: ................ ........................ ..... .......................

(dále je n  jako  "Akcionář") na straně jedné

a

Severočeská vodárenská společnost a.s. IČ: 490 99 469
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50
zapsanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
bankovní spojen... ................ ........... ....... ...... ...........................

(dále je n  jako  "Společnost") na straně druhé

UZAVŘELI TUTO SMLOUVU O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ DODATEK Č ._
níže uvedeného dne, měsíce a roku

dle ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

Článek I.
Úvodní ustanovení

Akcionář realizoval stavbu „Krupka, Vrchoslav - vodovod, VDJ a kanalizace^

Tímto dodatkem se mění takto:

ČI.V., odst.l., bod (a) nově zní:

Nedojde ke splnění všech odkládacích podmínek uvedených v čl.III této smlouvy do 31.12.2018.

N ově se doplňuje Č lánek VII., R egistr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 
registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že kupující zašle v souladu s § 5 zákona o 
registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy,

.



Stavba,,Krupka, Vrchoslav - vodovod, VDJ a kanalizace11 TP 017 043 CES 2582/2017

která je  tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Prodávající 
může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že kupující umožní plnění 
práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy 
nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze 
poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména 
osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné 
smlouvy podléhat anonymizaci.

3. Dodatek je  účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem 

platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje 

nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém 
případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Akcionář prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem města 
dne 27.11.2017. usnesení číslo JT, což dokládá ověřenou kopií příslušného usnesení nebo výpisem.

Tento dodatek je  vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Společnost obdrží tři 
stejnopisy a Akcionář jeden. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že byl 
sepsán a uzavřen podle jejich sv o b o d n ^ ^ ra v ^ ý ů l^  na důkaz čehož připojují své podpisy.

Krupka d...

PhDr.Ing. Zden 
starosta 
Město Krupka

ěplice dne

Ing. Bronislav Špičák . 
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Přílohy:

... ................. ...............................
.. . . .......... ..................... ......... 

.. . . . . . . . . . . . . . . ........ .......................

1. Kopie výpisu usnesení
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Výpis z usnesení - 1 8 .  zasedán í Zastupitelstva m ěsta K ru p k a  ze dne 27.11.2017 

A. SCHVALUJE :

11. D odatek č. 1 (č. 402/76/OSM /2017) ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě č 
399/44/OSMM/2015 -  převod stavby „Krupka, Vrchoslav -  vodovod, VDJ a kanalizace' 
sSVS a.s., Teplice.

starosta


