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Město Tábor 
odbor správy majetku města 

DODATEK Č. 1  
ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze dne 24.11.2017 

uzavřené podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku (NOZ)  
 

 
Město Tábor 

IČ: 00 25 30 14, DIČ: CZ00253014 
se sídlem Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor 
zastoupené Ing. Jiřím Fišerem, starostou města 
   (dále jen „budoucí zavázaná strana“)       
                
a 
          
Technické služby Tábor s.r.o. 

se sídlem Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty 
zastoupená Michalem Polaneckým, jednatelem společnosti 
IČ: 62 50 25 65, DIČ: CZ62502565     
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 4797 
 (dále jen „budoucí oprávněná strana“)    
 
 Obě strany prohlašují, že dne 24.11.2017 spolu uzavřely smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě na akci s názvem „Tábor, ulice Komenského – světelné zvýraznění přechodů pro 
chodce“. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
mění z důvodu změny trasy tímto dodatkem č. 1 takto: 
  

I. Změna smlouvy 

 
1. Obě strany prohlašují, že do čl. II odst. 1 se doplňuje pozemek parc. č. 3262 v katastrálním území Tábor. 
 
2. Obě strany prohlašují, že v čl. III. odst. 4 písm. D se slova „50.200 Kč + DPH v platné výši“ mění na 
„54.000 Kč + DPH v platné výši“. 
 
3. Obě strany prohlašují, že čl. IV. odst. 1 nově zní takto: 
 
„Za zřízení osobní služebnosti si obě strany sjednávají jednorázovou úhradu ve výši 54.000 Kč (slovy: 

padesát čtyři tisíce korun českých) + DPH v platné výši (dále jen „úhrada“). Obě strany prohlašují, že 
část jednorázové úhrady ve výši 50.200 Kč (slovy: padesát tisíc dvě stě korun českých) + DPH v platné výši 
již uhradila budoucí oprávněná strana na základě vystaveného daňového dokladu na účet budoucí zavázané 
strany vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Tábor, č.ú. 19-0701427349/0800, variabilní symbol 
5300001002 před podpisem tohoto dodatku č. 1. Budoucí oprávněná strana uhradí zbývající část 
jednorázové úhrady ve výši 3.800 Kč (slovy: tři tisíce osm set korun českých) + DPH v platné výši 
budoucí zavázané straně na její účet vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Tábor, č.ú. 19-
0701427349/0800, variabilní symbol 5300001002 na základě budoucí zavázanou stranou vystaveného 
daňového dokladu do 15 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, který bude vystaven do 15 dnů ode dne 
podpisu tohoto dodatku č. 1. V případě nezaplacení úhrady ve sjednaném termínu má budoucí zavázaná 
strana právo od smlouvy odstoupit (čl. V.2.).“ 
 
4. Obě strany prohlašují, že žádná jiná ustanovení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. SMM 154/2017 BVB ze dne 24.11.2017 než výše uvedená se nemění.  
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II. Prohlášení budoucí zavázané strany 

Budoucí zavázaná strana prohlašuje,  že  tento dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě se uzavírá na základě usnesení Rady města Tábora č. 3706/62/18 ze dne 
05.02.2018. Tímto prohlášením se dokládá v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) splnění podmínek zákona č. 128/2000 Sb.  

 

III. Prohlášení budoucí oprávněné strany 

Budoucí oprávněná strana prohlašuje, že je seznámena s právem i povinností budoucí zavázané 
strany svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace dostupné jí z její úřední činnosti ve 
smyslu ust. čl.17 Listiny základních práv a svobod. Budoucí oprávněná strana bere na vědomí úmysl a cíl 
budoucí zavázané strany vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o 
nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. v platném znění (o 
svobodném přístupu k informacím) a zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění (o registru smluv) proto 
budoucí oprávněná strana předem výslovně souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého 
dodatku č. 1 v jeho plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s tímto dodatkem č. 1 souvisejících a 
následujících. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřní potřeby 
budoucí zavázané strany a dále pro účely informování veřejnosti o činnosti budoucí zavázané strany. 
 

IV. Závěrečná ustanovení  

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž budoucí zavázaná 
strana obdrží tři vyhotovení a budoucí oprávněná strana dvě vyhotovení. 

2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 
1 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
Za budoucí zavázanou stranu: Za budoucí oprávněnou stranu:                                                   
        
V Táboře dne …………………… V Táboře dne ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
 
 
    
 ................................................... ...................................................... 
 Ing. Jiří Fišer Michal Polanecký 
 starosta města jednatel 
  Technické služby Tábor s.r.o.     
 
    
Příloha: Aktuální situační snímek. 




