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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 28.04.2011 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o. - změna smlouvy (Soukenné náměstí) 

 
Zpracoval: Dagmar Salomonová    

odbor, oddělení: odbor rozvojových projektů 

telefon: 485 24 3579 

Schválil: vedoucí oddělení - 

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica, vedoucí odboru rozvojových projektů 

Projednáno: v radě města dne   5.04.2011 

Poznámka:       

Předkládá: 
Martina Rosenbergová 
pověřená výkonem pravomocí primátora SML 

 
 

 
Návrh usnesení 

 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e   
 
znění Dodatku č. 1 k darovací smlouvě reg. č. 7/09/0157 uzavřené mezi Statutárním městem 
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec a Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o., 
Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1 týkající se změny termínů pro zajištění realizace akce 
„Revitalizace Soukenného náměstí“. 
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Dodatek č. 1 k darovací smlouvě reg. č. 7/09/0157 ze dne 10.03.2010 

 
uzavřený dne, měsíce a roku uvedeného níže mezi : 
 
 
Statutární m ěsto Liberec, IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, 
zastoupené paní Martinou Rosenbergovou, pověřenou výkonem pravomocí primátora SML 
(dále jen "Město Liberec") 
 
a 
 
Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o., IČ: 27643191, se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 
Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl C, vložka 121053, zastoupená Ronaldem Dasbachem, jednatelem, Lubošem 
Kočím, jednatelem, a Davidem Nekovářem, jednatelem, oprávněnými za společnost 
podepisovat společně 
(dále jen "Společnost") 
 
 

Smluvní strany tímto prohlašují, že ve smyslu ustanovení článku 3. darovací smlouvy 
reg. č. 7/09/0157 ze dne 10.03.2010 nastaly na straně Města Liberec nepředvídané okolnosti, 
na základě kterých došlo k prodloužení lhůty pro dokončení Rekonstrukce do 30. června 
2010. V návaznosti na výše uvedené se tímto smluvní strany dohodly na změnách výše 
uvedené darovací smlouvy takto: 

 
 

I. 
1. V článku 3. smlouvy se 1. a 2. věta vypouští a nahrazuje se novým zněním takto : 
 

                „Město Liberec se zavazuje : 
• do 31.12.2011 mít zpracovanou, projednanou a schválenou architektonickou 

studii Rekonstrukce; a 
• do 31.12.2012 dokončit Rekonstrukci včetně vydání příslušného 

kolaudačního souhlasu.“ 
 
3.   V článku 5 smlouvy ve větě 1. se text „při výskytu nepředvídaných okolností mimo 

kontrolu Města Liberec dokončena (včetně vydání příslušného kolaudačního 
souhlasu) v náhradním termínu do 30. června 2011“ vypouští a nahrazuje se novým 
zněním „dokončena (včetně vydání příslušného kolaudačního souhlasu) do 
31.12.2012“. 

 
4.  Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
 

I I. 
1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a 

vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  
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2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení.  

 
 
 
 
V Liberci dne ………………  
 
Za Město Liberec: 
 
 
 
 
 
Podpis: ………………………. 
Jméno: Martina Rosenbergová 
Funkce: pověřená výkonem pravomocí primátora SML 
 
 
 
 
 
V ………….. dne …………….. 
 
Za Společnost: 
Multi Veste Czech Republic 9, s.r.o.: 
 
 
 
 
 
Podpis: __________________________        Podpis: __________________________ 
Jméno: Ronald Dasbach                                  Jméno: Ing. arch. Luboš Kočí 
Funkce: jednatel                                               Funkce: jednatel 
 
 
 
 
 
Podpis: __________________________ 
Jméno: Ing. David Nekovář 

    Funkce: jednatel  
 


