
DODATEK C. l.
ke smlouvě, kterou uzavřela dne 10. 5.2018

Obec Psáry, IC 00241580
Pražská 137

252 44 PSÁRY

zastoupena starostou obce Bc. Milanem Váchou

na straně jedné
a

EURO DEVELOPMENT GROUP, s.r.o., IC 28238664
sídlem Praha 2 - Nové Město, Ječná 550/1. PSČ 120 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134530
zastoupena Lucii Císařovou, jednatelem
na straně druhé

I.
EURO DEVELOPMENT GROUP, s. r. o. na základě uzavřené smlouvy vybudovala stavbu -
vozovka "Větve D" pod názvem stavby " Lokalita "SKALKA - ZÁPAD" - 2. etapa,
KOMUNIKACE" na č. pare 465/473 a 465/399 v kat. ú. Dolní Jirčany (část komunikace K
Halám).

Komunikace je délky cca 85 m s odvodněním do dešťové kanalizace. Stavba je postavena dle
povolení certifikátu autorizovaného inspektora Ing. Luďka Fuchse pod č.j. 075/2011/Ce/Fu
z 25. 3.2011 a č.j. 075-2/201 l. Na předmětnou stavbu je vydán kolaudační souhlas Městským
úřadem Cemošice. Odbor stavební, odd. dopravy a správy komunikaci sp. zn. výst.
15571/2018/Sp ze dne 4. 3.2019.

II.

Tímto dodatkem se mění či. II úst. l - 3 uzavřené smlouvy a to následovně:
l. EURO DEVELOPMENT GROUP, s. r. o. převede výše uvedenou stavbu za úplatu

10 000,- K.Č bez DPH obci Psáry a to do 3 měsíců po podpisu tohoto dodatku.
2. Stavba bude obci předána na základě předávacího protokolu.
3. Obec Psáry uhradí kupní cenu do 30ti dni od podpisu předávacího protokolu

lil.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

v.

Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý z účastníků obdrží po
jednom stejnopise.



2. Účastnici smlouvy prohlašují po jejím přeéteni, že obsahuje jejich pravou, svobodnou a
vážnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.
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Obdarovaný:

EURO DEVECOPMENT GROUP, s. r.o.,
Lucie Císařová, jednatel

Obec Psáry
Re. Milan Vácha, starosta obce


