
. 'pořadové cislo ^ /Dodatek č.1
ke Kupní smlouvě o prodeji motorového vozidla /

ze datum podpis

Smluvní strany:

SAMOHÝL MOTOR a.s.
Třída Tomáše Bati 642, 760 01 Zlín 
IČ;25511165
kontaktní e-mail; re2nik@samohvlmotor.cz
zastoupená Martinem Samohýlem, předsedou představenstva
dále jen „prodávající"

a

Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 
IČ: 00301370
zastoupená Ing. Leošem Ptáčkem, starostou 
dále jen „kupující"

ČI. I
Dne 19.5.2021 byla uzavřena mezi výše uvedenými prodávajícím a kupujícím Kupní 

smlouva o prodeji motorového vozidla (dále jen „kupní smlouva"), jejímž předmětem je 
pořízení automobilů pro účely poskytování sociálních služeb Kojetín - vozidlo č.1, tovární 
značka: Volkswagen, typ, model; CADDY MAXI a vozidlo č.2 (vč. úpravy), tovární značka: 
Volkswagen, typ, model: CADDY MAXI, barva vozidel červená.

ČI. II
1) Tímto Dodatkem č.1 se na základě žádosti prodávajícího mění v čl. IV. Doba a místo plnění, 

bod 4.1, který nově zní takto;

4.1 Plnění bude zahájeno a ukončeno v následujících termínech;

Zahájení dodávky 
Ukončení dodávky

dnem podpisu smlouvy
max. do 31.5.2022

2) Tímto Dodatkem č. 1 se opravuje písařská chyba v čl. III, spočívající v uvedení nesprávné 
výše celkové kupní ceny, která správně činí 1.837.371,00 Kč, z toho cena bez DPH činí 
1.518.488,24 Kč a DPH v sazbě 21% činí 318.882,76 Kč.

Čl. III
1) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom vyhotovení 

pro každého účastníka této smlouvy.
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, na základě 

jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím 
obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3) Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. R 1421/11-21 dne 2.11.2021 a 
nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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