f.

Dodatek č. 1

k
SMLOUVĚ O SMLOUVĚ BUDOUcí
O ZRUŠENí A VYPOŘÁDÁNí PODfLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVí
K NEMOVITOSTEM
dle ust. § 50a zákona č. 40/1964 Sb. .obč. zák., v platném znění,
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Obec Domašov nad Bystřicí, IČ: 00298824,
Náměstí 35, 783 06 Domašov nad Bystřicí
jejím jménem ladislav Števanka, starosta
(dále jen "Obec Domašov nad Bystřicí")
2. Obec Hraničné Petrovice, IČ: 00601144,
Hraničné Petrovice č.p. 75, 785 01 Šternberk
jejím jménem Ing. Miroslav Ořímalka, starosta
(dále jen "Obec Hraničné Petrovice")

3. Město Moravský Beroun, IČ: 00296244,
náměstí 9. května 4, 79305 Moravský Beroun
jeho jménem Ing. Zdenka Szukalská, starostka
(dále jen IIMěsto Moravský Beroun")
I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 14.11.2011 uzavřely Smlouvu o smlouvě budoucí
o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictvf k nemovitostem, dle které se zavázaly v souladu
s podmínkami v této smlouvě stanovenými vypořádat své podflové spoluvlastnictví k nemovitostem,
které vlastní v souladu se zákonem č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České
republiky do vlastnictví, a k nimž bude zapsáno jejich spoluvlastnické právo do katastru nemovitostí.
(dále také jako IISmlouva"). Smluvní strany prohlašují, že obsah předmětné Smlouvy je jim znám.
2. Dále smluvní strany shodně konstatují následující skutečnosti:
a) dle dohody smluvních stran z důvodu procesní ekonomiky byla žaloba podaná dle odst. 3 čI. I
Smlouvy zčásti vzata zpět, a to ve vztahu k nemovitostem: pozemku, p.č. 951/2, lesní pozemek,
zapsaný na LV č. 247 pro k.ú. Domašov nad Bvstřicí, obec: Domašov nad Bystřicí, vedeno
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc, a pozemkům p.č. 5/2, lesní pozemek, p.č.
529, lesní pozemek, zapsaných na LV č. 82 pro k.ú. Sedm Dvorů, obec: Moravský Beroun, vedeno
u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc,
b) Okresní soud v Olomouci vydal dne 30.08.2012 rozsudek, č.j. 21 C 350/2011-323, dle kterého
ve výroxu ad 1.) zastavil řízení týkající se pozemků specifikovaných v č. I odst. 2 písmo a) tohoto
dodatku,
c) Okresní soud v Olomouci vydal dne 30.08.2012 rozsudek, č.j. 21 C 350/2011-323, dle kterého
ve výroku ad 111.) určil, že podílovými vlastníky nemovitostí v rozsudku specifikovaných jsou smluvní
strany,
d) rozsudek Okresního soudu v Olomouci ze dne 30.08.2012, č.j. 21 C 350/2011-323, zejména
pak výrok III. rozsudku, nenabyl ke dni uzavření tohoto dodatku právní moci, a to v důsledku podání

