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Smluvní strany: 

 

Město Řevnice 

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 

IČ: 00241636 

zastoupené  Ing. Tomášem Smrčkou, starostou   

(na straně jedné jako „prodávající“) 

 

a 

 

2 Q spol. s r.o. 

se sídlem Praha 8, Křižíkova 18, PSČ 18600 

IČ: 257 97 859 

zastoupena Ing. Petrem Kozákem, jednatelem společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 71186  

(na straně druhé jako „kupující“) 

(dále oba též jako „smluvní strany“) 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento  

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o převodu nemovitostí ze dne 17.12.2013  

 

 

I. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany spolu dne 17.12.2013 uzavřely Smlouvu o převodu nemovitostí (dále jen „Smlouva“), 

na jejímž základě již byly na kupujícího převedeny v ní specifikované nemovitosti v katastrálním 

území Řevnice a kterou se Smluvní strany dále dohodly na právech a povinnostech Smluvních stran 

souvisejících s realizací projektu dalšího využití nemovitostí, který byl vybrán v rámci veřejného 

výběrového řízení prodávajícího usnesením zastupitelstva prodávajícího č. 16/9 ze dne 17.12.2012 

jako vítězný. Ke Smlouvě byly dále uzavřeny dodatky č. 1 a č. 2, kterými došlo mimo jiné k dílčím 

úpravám rozsahu dohodnutého plnění kupujícího a posunu termínů realizace Projektu a souvisejících 

plnění kupujícího. 

 

1.2. Kupující informoval prodávajícího o následujících okolnostech, které nemohl ovlivnit a které podle 

kupujícího představují legitimní důvod pro prodloužení sjednaných termínů realizace Projektu a 

Protlaku: 

1.2.1. prodlevy ve vodoprávním řízení k povolení výstavby Protlaku, vzniklé mimo jiné v důsledku 

dlouhé doby vyřízení žádosti o stanovisko Povodí Vltavy, vyžádané 16.1.2017 a obdržené 

13.4.2017, žádost o vodoprávní povolení pak byla podána 26.4.2017 a povolení vydáno až 

6.12.2017, s právní mocí až 4.1.2018,  

1.2.2. prodlevy v jednáních s Povodím Vltavy při zajišťování nezbytných věcných břemen pro 

Protlak, 

1.2.3. změny Projektu a zjištění ohledně stavu objektu č. p. 2 (označeného v Projektu jako A1). Jde o 

přestavbu několik set let starého objektu, mnohokrát přestavovaného, které až po zahájení 

prací přineslo mnohá překvapení, prodlužující přestavbu. Navíc celou výstavbu posunul 

neočekávaně nařízený archeologický průzkum, trvající několik měsíců (kupující vystaví 

artefakty získané při vykopávkách v Řevnicích na přístupném místě).  

 

1.3. Strany shodně konstatují, že  

1.3.1. cesta vybudovávaná kupujícím pro prodávajícího v rámci Projektu byla dokončena, závěrečná 

kontrolní prohlídka proběhla dne 5. 6. 2018, byl vydán kolaudační souhlas a cesta byla 

předána městu. 

1.3.2. Protlak dle dodatku č. 2 ke Smlouvě byl dokončen a závěrečná kontrolní prohlídka proběhla 

dne 7. 6. 2018, očekává se vydání kolaudačního souhlasu.  
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1.3.3. objekty B1 a B2 v rámci Projektu byly dokončeny, závěrečná kontrolní prohlídka proběhla 

dne 12. 6. 2018 a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno dne 2.7.2018, právní moci nabylo také 

dne 2.7.2018. 

 

1.4. Strany se dohodly na smírném řešení žádosti kupujícího dle čl. 1.2 dílčím prodloužením termínů 

realizace Projektu ve formě tohoto dodatku č. 3 a podmíněným prominutím smluvních pokut. 

 

II. Změny termínů plnění kupujícího 

2.1. Termín dokončení fasády objektu A1 v rámci Projektu, včetně zahájení kolaudačního řízení pro tento 

objekt, se prodlužuje do 15. 9. 2018. 

 

2.2. Termín dokončení fasády objektů A2, A3 a A4 v rámci Projektu, včetně zahájení  kolaudačního řízení 

pro tyto objekty, se prodlužuje do 30. 8. 2018. 

 

2.3. Termín pro vydání kolaudačního souhlasu pro objekty B1 a B2 v rámci Projektu se prodlužuje do 30. 

6. 2018. 

 

 

III. Sankce 

3.1. Strany se dohodly, že budou-li dodrženy podmínky 

3.1.1. na objekty A1 až A4 v termínech stanovených v čl. II. tohoto dodatku, 

3.1.2. na pěší cestu, Protlak a objekty B1 a B2 do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku, 

nebude prodávající vůči kupujícímu uplatňovat žádné smluvní pokuty dle Smlouvy ve znění dodatku 

č. 2 ke Smlouvě. 

 

3.2. Nedojde-li ke splnění podmínky podle čl. 3.1., a to pro kteroukoli z řešených staveb, je prodávající 

oprávněn vůči kupujícímu požadovat smluvní pokutu ve výši dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2 ke 

Smlouvě, a to za období od marného uplynutí lhůt dle tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě do 

skutečného splnění sjednaných závazků kupujícího (k prodlení vzniklému před podpisem tohoto 

dodatku č. 3 nebude přihlíženo). 

 

 

IV. Závěrečná ujednání 

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží prodávající a jedno kupující.   

 

4.3. Osvědčující doložka: Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno rozhodnutím Zastupitelstva města 

Řevnice ze dne …………….. (viz. zápis č. ….  ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice ze dne ………….). 

 

4.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 3 může být bez jakéhokoliv omezení 

včetně veškerých příloh zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Řevnice na síti Internet 

(www.revnice.cz). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují 

za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

 

V Řevnicích dne ……………………………….           V Řevnicích dne ………………………………. 

 

 

 

________________________________     ________________________________ 

město Řevnice       2 Q spol. s r.o. 

.Ing. Tomáš Smrčka, starosta      Ing. Petr Kozák, jednatel 


