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DODATEK Č. 4 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ
i

A

SMLOUVĚ O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY
S PŘEDKUPNÍM PRÁVEM

K POZEMKŮM PLOCHY 2.2A, 2.2B 

V K.Ú. ČERNOVICE, OBEC BRNO 

ZA ÚČELEM VÝSTAVBY A NÁSLEDNÉHO 

PROVOZOVÁNÍ 

PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ
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1. Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44992785
bankovní spojeni: The Royal Bank ofScotland ple, organizační složka

číslo účtu: 7510006738/5400
VS: 6301700115

(dále jako „MĚSTO") na straně jedné

2. CTP Invest, spol. s r.o.
se sídlem Humpolec, Central Trade Park Dl 1571, PSČ 396 01
zastoupenájednatelem Remonem Leonardem Vosem
IČ: 26166453
bankovní spojení: Raifíěise

číslo účtu:
gSSflST4 V obcho ém K»jsk*m soudem v Českých Budějovicích od.

(dále jako „Rozvojová společnost") na straně druhé

3. CTP Property X, spol. s r.o.
se sídlem Humpolec, Central Trade Park Dl 1571, PSČ 396 01
zastoupenájednatelem Remonem Leonardem Vosem
IČ: 28131754 ^
bankovní spojem': Českoslo anka

číslo účtu:
c!vSSr4 V °bCh0 eném K^ký” soudem v Českých Budějovicích od.

(dále jako „Rozvojová společnost č. 2") na straně třetí

MĚSTO, Rozvojová společnost

dne 3.4.12012 adodatku č. 3 ze dne 28.6.2012 /dále jen „Zlouvrt ' 2 “

Smluvní strany uzavíral tento Dodatek č. 4 vzhledem k tomu, že v souladu s ěl 5 odst 5 1
Smlouvy doba nájmu sjedná na dobu určitou od podpisu po dobu pěti let /do 22 102015/ se
22°Sn° fllf i5 let’ ledy d0 22'la203°- Prahni doby nájmu sjednié Sri^u do
22.10.2030 smluvní strany zároveň podpisem tohoto dodatku potvrzuji. Účelem tohoto dodatku íe
prodloužit závazek smluvních stran k uzavřeni Kupni smlouvy s předkupním právem iak tento
zavazek vyplývá z části C Smlouvy. Uzavřená Smlouva se měni takto: J

- V čl. 10 odst. 10.3 třetí věta se nahrazuje tímto zněním.
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"Závazek smluvních stran k uzavření Kupní smlouvy s předkupním právem trvá do 22 10 2018
pote zaniká. ' ' ’

- V ostatních částech se Smlouva nemění.

Doložka
ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění (obecní zřízení)

Tento dodatek byl schválen na Z7/10. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném dne 6.10.2015.

V Brně dne

2;t -10- 2015 <5>.
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&statutární město

Ing. Petr Vokřál

primátor
Remon Leonard Vos

jednatel
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Remon Leonard Vos

jednatel
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4'Poř. e. vidimace

podle ověřovací knihy Majetkového odboru MMB
tento/tato úplný/á' -ěásteěnýíá^-opis‘/kopie\

4 <Sš> ''liCO V\ #§5T
■■'vé h-

Q08i ■&-Aobsahující
souhlasí doslovné s předloženou listinou, z níž byl/a
pofízen/a a tato listina je
- prvopisem*

—ílstinou, McnS-je-výstupem z autorizované kunynrzníotmTnrpifl *
• •episem-nebe-tepti-peBgnatHe-spisu *
- .^nopBemf^námytwtBveftf^wdnutkMfe64iýwtamžďdiwtf‘,

.stran «008 as <3,f
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sobsahujícím
Listina, z na je vldimovaná listina pořfzenarflbsaíwií/nwbsíhiiie*
viditelný zajlšovací prvek, jenž je součástí obsanu piávriiiiu výdiainu
této listiny.
V Bmědne

stran.

svobozeno dle
. č. 634/2004 Sb.
8 odst 2 pístn. c)

2 3'-10- 2015 ‘Nehodící so 5krttF>


