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Dodatek č. 2 KUPNí sMLoUVY
Dále jen ,,dodatek"

KupuJíCí:
se sídlem:
tčo:
zastoupe_ný:

bankovní spojení:
č.,účtu:
telefon, e-mail:

datová schránka:

zástupce ve věcech technických:
(dále jen ,,kupující") na straně jedné

a

pnooÁvruící:
Se sídlem:
tčo:
Dlč:
zápis v živnostenském rejstříku:
statutární orgán:
bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, e-mail:
datová schránka:
zástupce ve věcech technických:

l.

Smluvní strany

Středníškola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267
Nerudova 267 ,385 01 Vimperk
oo4774I9
lng. Lubomír Pichler
MONETA MONEY Bank
136907-744/0600
388 416 136, kordikova@stredni-skola.eu

daij6wj
lng. Lubomír Pichler

tng. Václav Šmejkat- PARK+

Št. Ovořáka 543,399 01 Milevsko
15800318
C7620322I76I
v Milevsku, ze dne 12.6.1992
lng. Vác|av Šmejkal, majitelfirmy
KB, a.s. Milevsko
23544427tlo1.oo
+42O 724 343 L33, parkplus@seznam.cz

lng. Václav Šmejkal
(dále jen ,,prodávající") na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně Kupnísmlouvy uzavřené mezi Střední školou a Základní

školou, Vimperk, Nerudova 267 a lng. Václavem Šmejkalem - PARK+ dne 18. 70.2017 (dále jen

"smlouva") následovně:

č!ánek t.

DopInění článku Xll!., výše specifikované smlouvy:

1, Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a

místně příslušnými orgány České republiky.
2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou

řídit právním řádem České republiky.



3.

EVROPSKÁUN|E
Evíop§ký fuí,d prc regionální twtoi
lntegovaný regbnalní opena&í program

MlNlsTERsTvo
PRO MÍSTNÍ
RozvoJ čR

přílohy není v souladuText smlouvy má přednost
s ustanovením této smlouvy.

před přílohami v případě, že text

článek ll.

1)

2|

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

V Milevsku, dne: .la.{,..lQ!l....Ve Vimperku, dne: 40.5 ln18

Za Kupujícího

ÉÉí škola
adní škola,

erudova 267

lng. Lubomír Pichler

Ředitel Střední školy a Základní školy, Vimperk,

Nerudova 267

za nrooavt4€fY3ť av §ME.lxRt

Majitelfirmy


