Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě
č. 12/2016 ze dne 5.10.2016
spojené s
dohodou o předkupním právu
a
dohodou o výhradě zpětné koupě
(dále možno jen „kupní smlouva“)
Smluvní strany
1. Město Česká Kamenice, se sídlem Česká Kamenice, Náměstí Míru 219, 407 21, IČ:
00261220, zastoupeno starostou města panem Mgr. Janem Papajanovským,
jako prodávající a současně předkupník (dále jen „prodávající“)

2.

Tenisový Klub Česká Kamenice, z.s. se sídlem

jako kupující a současně dlužník z předkupního práva (dále jen „kupující“)
s ohledem na skutečnost, že kupující si je již nyní vědom toho, že není schopen splnit
podmínku dohodnutou v kupní smlouvě v čl.VI. odst. 1 písm. a), uzavírají tento
Dodatek č. 3 kupní smlouvy:
1. Znění Kupní smlouvy č. 12/2016 spojené s dohodou o předkupním právu a dohodou o
výhradě zpětné koupě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím dne 5.10.2016 a se mění
následujícím způsobem:
Čl. VI. odst.1. písm. a) nově zní takto:
a ) nejpozději do …………….. ode dne uzavření této kupní smlouvy vybudovat
resp.řádně dokončit na výše uvedených pozemcích stavbu prvního tenisového dvorce.
2. Ostatní části a ustanovení kupní smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají platné a
účinné v původním znění.
3. Závěrečná ustanovení
a) Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu
b) Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán dle jejich pravé a svobodné
vůle, prosté omylu a tísně a na důkaz toho připojují své podpisy.

c) Tento Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě byl po řádném zveřejnění záměru od …………. do
…………….. schválen na …………... zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice dne
……….. pod číslem usnesení ………………….. Podmínka zveřejnění dle §39 zákona
128/2000Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů byla splněna.
V České Kamenici dne:

Prodávající:

..............................................................
Za město Česká Kamenice
Mgr. Jan Papajanovský - starosta města

Kupující:

…..……………………………..
Za Tenisový klub Česká Kamenice z.s.

