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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 26.06.2017
Předkládá Rada města Tišnova
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 31.10.2014 ve věci
prodeje bývalé kotelny na ulici Dřínová (Květnická)
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 31. 10. 2014 mezi městem Tišnov a P [osobní údaj
odstraněn] M [osobní údaj odstraněn] a Mgr. K [osobní údaj odstraněn] M [osobní
údaj odstraněn] Š [osobní údaj odstraněn] , [osobní údaj odstraněn] oba bytem Ž
[osobní údaj odstraněn] ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1578, jehož součástí je
budova bez čísla popisného nebo evidenčního, dle přílohy č. 3 zápisu.

Zpracováno dne 13.06.2017
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Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládán dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 31. 10.
2014 mezi městem Tišnov a manželi M [osobní údaj odstraněn] .

Dodatek č. 1
ke Kupní smlouvě ze dne 31. 10. 2014
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Město Tišnov
se sídlem Tišnov, nám. Míru 111, PSČ 666 19
IČ: 00282707, DIČ: CZ00282707
zastoupené starostou města Bc. Jiřím Dospíšilem
dále jen "prodávající"
a
manželé
P.M., narozen x,
bytem Ž. 139
Mgr. K. M. Š., narozena x
bytem Ž.139,
dále jen "kupující"
společně také „smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně ustanovení odst. 2 písm. a) čl. 5 Ostatní ujednání a
odst. 3 čl. 5 Ostatní ujednání kupní smlouvy ze dne 31. 10. 2014, kde předmětem koupě je
pozemek parc. č. st. 1578 o výměře 165 m2, přičemž obsah citované smlouvy zůstává v ostatních
částech beze změn, takto:

Dosavadní znění čl. 5 Ostatní ujednání odst. 2 písm. a) mění v následujícím znění:
2. a) dokončení rekonstrukce objektu za účelem zřízení dětské herny s kavárnou v objektu
uvedeném v čl. 1 této smlouvy na pozemku parc. č. st. 1578 v k.ú. Tišnov a vydání kolaudačního
souhlasu na tuto rekonstrukci objektu příslušným státním orgánem nebo ohlášení o zahájení
užívání stavby nebo jiného dokumentu opravňujícího kupujícího k užívání objektu (dále jen
„kolaudační souhlas“), a to nejpozději do 4 let ode dne nabytí vlastnického práva k nemovitostem
uvedeným v čl. 1 této smlouvy.
Dosavadní znění čl. 5 Ostatní ujednání odst. 3 mění v následujícím znění:
3. Splnění podmínek uvedených v čl. 5 odst. 2 této smlouvy prokáže kupující doručením kopie
kolaudačního souhlasu k rekonstrukci objektu dle čl. 5 odst. 2 písm. a) této smlouvy a kopie
smlouvy o dodávce tepla s dodavatelem tepla společností TEPLO T s.r.o., Jungmannova 1899, IČO:
1

2555926 dle čl. 5 odst. 2 písm. d) této smlouvy, na adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví této
smlouvy, a to ve lhůtě do čtyř let a šesti měsíců ode dne nabytí vlastnického práva
k nemovitostem.
Prodávající vrátí kupujícímu kauci uvedenou v čl. 5 odst. 1 této smlouvy na jeho účet
290061159/2010 do 30 dnů ode dne doručení posledního z dokumentů uvedených v tomto
odstavci.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží prodávající a dva
kupující.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na
důkaz připojují ke smlouvě vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého znění této smlouvy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na schůzi Zastupitelstva města Tišnova č. xxx
konané dne xxxx , usnesením č. xxx.

V Tišnově dne ......................

V Tišnově dne .....................

________________________
za prodávající
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

_____________________
za kupující
P.M.

_____________________
za kupující
Mgr. K. M. Š.
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