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Smluvní strany
1. republika - Ministerstvo obrany A400P00MSDV5
se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná

se sídlem

bankovnl spojeni

ve

smluvních

ve

adresa pro

korespondence

brigádní generál Ing. Pavel BULANT, zástupce
ministra obrany pro obranné akvizice -

Národního pro vyzbrojováni MO

nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

60162694

CZ60162694

národní banka, 701

Na 28, 11 O03 Praha 1

Ing. Valéría KINŠTOVA

Mgr. Pavel CHRENKO

tel.:

fax:

tel.:

fax:

Národnl pro vyzbrojováni MO

Odbor pozemních sil
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel") na jedné

a
2. Vojenský technický ústav, s.p., závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním rejstriku, vedeném soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sldlem Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely

jehož jménem jedná Václav IROVSKÝ, podniku

zastoupený

bankovní spojeni

Dodatek I ke 1201 4 7050

Ing. Františkem
závodu jednajiclm ve smyslu ustanoveni
§ 13 odst. 3 ObchZ ve týkající se
závodu

24272523

CZ24272523

a. s.

113



,,Hlavice zu

ve

smluvních

ve

adresa pro

Jolana BEZCHLEBOVA tel.:

Ing. KUZDAS tel.:

korespondence: Vojenský technický ústav, s.p., závod VTÚL a PVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 - Kbely

(dále jen na druhé

se na Smlouvy o postoupení práv s majetkem státu,
a souvisejiclch práv a povinnosti ze dne 4. prosince 2012 a na usnesení Vlády
ze dne 19. 2012 456 a následného rozhodnutí ministra obrany ze dne 29. srpna
2012, j. 452-112012-2697 dohodly v souladu s 11 odst. 1 smlouvy na
následujíclch a smlouvy formou tohoto dodatku 1 (dále jen .dodatek

1").

1
DODATKU 1

dodatku 1 je dotace podpory na programového
projektu .Stabilizace obrazu z optoelektronických s geografickou projekcí cíle -
Hlavice-2" z LOM PRAHA s.p., závod VTÚLaPVO na Vojenský technický ústav,
s.p„ závod VTÚLaPVO a u poskytovatele.

2
A SMLOUVY

1. smluvních stran se tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku 1.

2. Ruši se text a tabulka 3 odst. 3 smlouvy a nahrazuje se textem a tabulkou:

podpory pro na roky 2012 až 2014:

(hodnoty uvedeny v tis.

projektu Náklady 2012 2013

LOM PRAHA s.p. o o
907 040 7050 závod

VTÚLaPVO .• 6 625 o

Vojenský technický o o
907 040 7050 ústav, s. p.,

závod
i o 9494VTULaPVO

Celkem podpora 6625 9494

Celkem uznané náklady 6 625 9494

2014

o

o

o

1 350

1 350

1 350
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Dodatek I!. I ke Smlouvl I!. 1201 4 7050

Celkem

o

6625

o

10844

17469

17 469
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J USTANOVEN(

„Hlavice2"

1. na Smlouvy o postoupeni práv s majetkem státu,
a souvisejících práv a povinností ze dne 4. prosince 2012 veškeré závazky

a povinnosti vyplývající ze smlouvy v plném rozsahu a zavazuje se v
projektu .Slabilizace obrazu z optoelektronických s geografickou projekci cíle -
Hlavice-2" v souladu se smlouvou.

2. Dodatek 1 nabývá platnosti a dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran
a nedilnou smlouvy. Je vyhotoven ve stejnopisech o stranách,
z nichž 2 stejnopisy obdržf poskytovatel a jeden stejnopis obdržf

3. Ustanoveni smlouvy dodatkem 1 v platnosti beze

V Praze dne V Praze dne ....2. fl .-.nz,.. ZQll ..

v.
/

197 05, Ptaha 9 . Kbely
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Dodatek 15. I ke é. 12014 7050 313


