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Krajský úřad 

Číslo smlouvy (Ústecký kraj): 17/SML2712/SoS/DS  
Číslo smlouvy (Město Klášterec nad Ohří): SSP/210/2017/OSM 
 
 
 

Dodatek č. 1 

ke S M L O U V Ě  

o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování 
dopravního terminálu v Klášterci nad Ohří  

(dále jako „Smlouva“) 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

 

Ústecký kraj 
 

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02 
IČO: 70892156 

DIČ: CZ70892156 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 2500762/0800  

zastoupen: Oldřichem Bubeníčkem - hejtmanem Ústeckého kraje 
(dále jen „Kraj“) 

 
 
a 
 
 

Město Klášterec nad Ohří 
 

se sídlem: nám. Dr. Eduarda Beneše 85, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51 
IČO: 00261939 

DIČ: CZ00261939 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 27-4429410297/0100 
zastoupené: Ing. Štefanem Drozdem, starostou města Klášterce nad Ohří 

(dále jen „Město“) 
 
 
 

(Kraj a Město dále společně též „Smluvní strany“) 
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I. 

Preambule 
 

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva ze dne 31. 07. 2017 

z důvodu změn časového plnění předmětu smlouvy, které bylo projednáno a odsouhlaseno 

na jednání dne 04. 12. 2018 v Ústí nad Labem. 

 

II. 

1. Čl. III. Závazky Města bod f) smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním takto: 

za účelem výběru zhotovitele stavby Terminálu připravit a realizovat zadávací řízení dle 

ZZVZ do 30. 06. 2020. V rámci ustavení komise pro hodnocení nabídek v uvedeném 

zadávacím řízení Město bude jmenovat jednoho člena a náhradníka této komise na návrh 

Kraje. 

 

III. 

 

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají 

beze změny. 

 

2. Kraj potvrzuje, že o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo Ústeckého 

kraje dne dd.mm.rrrr usnesením č. ………2019, Město potvrzuje, že o uzavření Dodatku 

č. 1 ke Smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo Města Klášterce nad Ohří dne dd.mm.rrrr 

usnesením č. ……../…./2019. 

3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. 

Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, 

že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s 

jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže 

druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí. 

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

V Ústí nad Labem dne: ………………               V Klášterci nad Ohří dne: ………………. 

 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje 

Město Klášterec nad Ohří 
Ing. Štefan Drozd  
starosta 

 

 
 


