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%mwgwéiÁ/velká Lada s.r.o.

IC: 07756941

DIČ: CZO7756941

se sídlem: Na dlouhém lánu 408/27, Vokovice, 160 00 Praha 6

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

307071, jejímž jménem jedná pan Ing. Zdeněk Kaláb, jednatel společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5532653339/0800

dále jen jako „stavebník"

a

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Praha-Libuš, Libušská 35, PSČ 142 00

IČ: 00231142

jejímž jménem jedná Mgr. ]iří Koubek, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000691349/0800

dále jen jako „Městská část Praha - Libuš“

uzavírají tento

DODATEK č. 2

ke

SMOUVĚ O PRÁVU PROVÉST STAVBU

ze dne 27.9.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.8.2019

(dále jen „5mlguva")

I. Předmět dodatku ke smlouvě

1.1 Předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o právu provést stavbu uzavřené stranami dne

27.9.2017 ve znění dodatku č. 1 je změna stanovení hodnoty daru, dle čl. VII - Ostatni

ujednání, odst. 7.4.

1.2 Článek VII. odst. 7.4. se mění a nově zní:

„Smluvní strany se dohodly a stavebník se současně zavazuje ve lhůtě do jednoho měsíce

počínaje dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na rekonstrukci ulice K Vrtilce

uzavřít darovací smlouvu, na základě které stavebník daruje Městské části Praha -Libuš plnění

dle čl. III odst. 3.] IO 01. Smluvní strany se dále dohodly, že obvyklá hodnota daru dle tohoto

odstavce bude odpovídat položkovému rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Stavebník

se zavazuje plnění dle čl. III odst. 3.1. 10 05 a [0 06 předat příslušným správcům sítí před

uzavřením darovací smlouvy dle věty prvé tohoto odstavce. “

II. Závěrečné ustanovení

2.1 Ostatní články Smlouvy o právu provést stavbu ze dne 27.9.2017 ve znění dodatku č. 1 ze

dne 15.8.2019 zůstávají nezměněny.
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2.2 Tato dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Městská část Praha-Libuš

a stavební obdrží jeden stejnopis stavebník obdrží jeden stejnopis a jedno vyhotovení je

určeno pro Schovatele dle smlouvy.

2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a

s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich sVobodné

a pravé vůle, vážně a srozumitelně, a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek

pro jednu ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

2.4 Tento dodatek bude zapsán do centrální evidence smluv. Smluvní strany prohlašují, že

veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené, nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují

souhlas s tím, aby tento dodatek byl zveřejněn.

2.5 Tento dodatek je schválen usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 212/2021 ze dne 6.9.2021

a je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1

Přílohy: č. 1 - Usnesení Rady MČ Praha—Libuš č. 212/2021 ze dne 6.9.2021

'7 .10. 2021

v Praze dne..f’...’.’.‘.’.‘...........2021 v Praze dne ......................2021

stavebník:

Velká Lada s.r.o.
Městsk' část Praha-Libuš

Ing. Zdeněk Kaláb

jednatel společnosti
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

č. 212/2021

 

 

 

  

 

 

 

 
 

     
   

,Jednánl R ze dne Hlasování 2) usnesení * 'Přítomno 5

—— vi i * pro 1 proti zdržel se ,

6. 9. 2021 5 0 0 Usnesení přijato

Podpisy . / ,./—

místostarosta ( .-'__ ťa, starosta

Martin Frank / čim—. Jiří Koubek

 

 

Založeno na-fiv 7. 9. 2021 Založila —T M. Podpis . i ,

dne __ : fl „ Aýatoclwílovi

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o právu provést stavbu ze

dne 27. 9.2017 se společností Velká Lada s.r.o. IČ: 077 56 941 se sídlem

Na Dlouhém Lánu 408/27, Vokovice 160 00 Praha 6 zaspanou

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C

vložka 307071 ,

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku, který je

nedílnou součástí tohoto usnesení.
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PROHLÁŠENÍ o PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 19160/1) 104/2) 2021/3>/C.

Já, níže podepsaný Mgr. Petr Janda, advokát se sídlem v Praze 2, Římská 2575/3 1 a,

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Ceskou advokátní komorou pod ev. č. 17445, prohlašuji,

že tuto listinu přede mnou vlastnoručně ve 3 vyhotovení podepsal:

1. Ing. Zdeněk Kaláb,“ nar. 1961,bytem- Šestajovice, jehož totožnost jsem

zjistil z OP č.

V Praze dne 4.10.2021

 

“ Uvede se evidenční číslo knihy o prohlášeních (čl. 11 odst. 2 usnesení).

2) Uvede se příslušné pořadové číslo zápisu předtištěné v prvním sloupci knihy o prohlášeních, popřípadě

pořadová čísla podepsalo—li stejnou listinu více jednajících osob (čl. 8 odst. 1 usnesení), např. údajem „l — 4,

52 — 69, 320 — 322“.

3) Uvede se kalendářní rok, v němž bylo prohlášení učiněno.

‘1 Uvedou se jméno a příjmení a případně akademické nebo jiné tituly jednající osoby (osob).

5) Uvedou se údaje podle čl. 7 odst. 2 usnesení.

6) V případě, že prohlášení činí zástupce advokáta (advokátní koncipient), uvede se namísto vlastnoručního

podpisu advokáta způsobem podle čl. 4 odst. 5 usnesení titul, jméno a příjmení advokátního koncipienta, jeho

evidenční číslo podle zápisu v seznamu advokátních koncipientů; k těmto údajům připojí advokátní koncipient

vlastnoruční podpis s dodatkem „v zastoupení“.


