[Zadejte text.]

Městská část Praha - Kunratice

a

Vysoká škola ekonomická v Praze
Dodatek č. 1
Smlouvy o souhlasu se zřízením stavby chodníku

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU BYL UZAVŘEN TENTO DODATEK Č.1
SMLOUVY MEZI:
Městskou částí Praha – Kunratice
pod adresou K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 - Kunratice
jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
IČO: 002 31 134
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4
č. účtu: 2000690389/0800
Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
na straně jedné (dále jen „MČ“)

1.

a
Vysoká škola ekonomická v Praze
se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 130 00 Praha 3 Žižkov
IČO: 61384399
právní forma: veřejná vysoká škola
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pracoviště VŠE v Praze
č. účtu: 1828782/0800
zastoupena rektorkou paní prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc.
na straně druhé (dále jen „VŠE“)
dále jen („Smluvní strany“)
2.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

VŠE a MČ uzavřeli dne 19. dubna 2018 Smlouvu o souhlasu se zřízením stavby
chodníku, jejíž text je oběma smluvním stranám znám (dále jen „Smlouva“).

(B)

Smluvní strany mají zájem tímto Dodatkem č. 1 změnit termíny obsažené v čl. 1., odst.
1.4 Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
1.

Předmět Dodatku č.1

Smluvní strany tímto mění znění čl. 1., odst. 1.4. Smlouvy tak, jak níže uvedeno (změny
vyznačeny tučným písmem ).
1.4. MČ i VŠE se dále dohodly, že mezi stranami bude nejpozději do 31. 12. 2020 uzavřena
směnná smlouva, kterou dojde ke směně dotčeného pozemku parc.č. 2344/89 za část
pozemku parc. č. 2344/(63), který byl svěřen MČ (zákres obsažen v Příloze č. 1 tohoto
Dodatku č. 1 ).a které sousedí s pozemkem VŠE, to vše s ohledem na skutečnost, že
smluvními stranami uvažovaná směna za pozemek parc. č. 952/7 svěřený MČ nebyla
Hlavním městem Prahou v souladu se Statutem hl. m. Prahy odsouhlasena. Nedojde-li
k uzavření takovéto předpokládané směnné smlouvy mezi stranami nejpozději do 31. 12.
2020, dohodly se smluvní strany, že MČ je povinna nejpozději do 31. 3. 2021 dotčený
pozemek parc. č. 2344/89 od VŠE vykoupit, a to za cenu zjištěnou dle znaleckého posudku
zpracovaného za tímto účelem znalcem určeným oběma stranami. Pro tento případ se tedy
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obě strany zavazují k výzvě MČ uzavřít do shora uvedeného termínu kupní smlouvu, jejímž
předmětem bude prodej dotčeného pozemku parc. č. 2344/89 kupujícímu – MČ, za kupní
cenu stanovenou shora uvedeným znaleckým posudkem a splatnou ve prospěch VŠE ve
lhůtě do 10 dnů ode dne povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch MČ do katastru
nemovitosti.

2.

Společná a závěrečná ustanovení

2.1.

Tato Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech v českém jazyce
s platností originálu, přičemž MČ jako Investor obdrží dvě vyhotovení a VŠE jako
vlastník dotčeného pozemku obdrží vyhotovení jedno.

2.2.

Veškeré změny, doplňky a dodatky musí být učiněny písemnou formou a musí být
podepsány Smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

2.3.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze
Smluvních stran.

2.4.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě vážné a svobodné
vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, pročetly jej, jeho obsahu
porozuměly, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

2.5.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha - Kunratice“ vedeném
městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu, číselné označení
smlouvy a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento Dodatek č.1
může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Městské
části Praha - Kunratice na síti
Internet (www.praha-kunratice.cz),
a to včetně všech příloh a případných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti
uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a §
2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a udělují svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2.6.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a
účinném znění. Zaslání Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv zajistí MČ neprodleně po podpisu Dodatku č. 1. MČ se
současně zavazuje informovat Směnitele o provedení registrace tak, že mu zašle kopii
potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu
poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou
kolonku s ID datové schránky MČ a VŠE.
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V Praze dne

V Praze dne

............................................................
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

..........................................................

(prof. Ing. Hana Machková, CSc. )
rektor VŠE v Praze

Příloha č. 1 - zákres pozemku, který byl svěřen MČ
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