
 
 

                                                                                        číslo smlouvy: 6716053286 01 
 
 

D O D A T E K č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 6716053286 uzavřené dne 18. 8. 2016  

 
Smluvní strany: 
 

Zhotovitel 
Atelier dap s.r.o. 
se sídlem  :  Bohuslava Martinů 35, 602 00 Brno 
zastoupená  :  Ing.arch. Bronislavem Sedláčkem, jednatelem 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

   Ing.arch. Bronislav Sedláček 
osoba oprávněná jednat v org. technických záležitostech: 

   Ing.arch. Bronislav Sedláček 
IČ   :  469 70 681 
DIČ   :  CZ46970681 
bankovní spojení :   
číslo účtu  :   
dále jen „zhotovitel“ 
 
a 
 

Objednatel 
Statutární město Brno  
se sídlem  :  Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
zastoupená  :  Ing. Petrem Vokřálem, primátorem  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

    
osoba oprávněná jednat v org. technických záležitostech: 

   
IČ   :   449 92 785 
DIČ   :   CZ44992785 
bankovní spojení :    Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu  :    111 211 222/0800 
dále jen „objednatel“ 
 

I. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplňcích výše uvedené smlouvy o dílo ze dne          
18. 8. 2016. 

1.) Čl. I Předmět plnění zakázky se rozšiřuje o nové objekty – odloučená pracoviště ZŠ a MŠ, 
a to: 
- 29 objektů základních škol 
- 10 objektů mateřských škol 



 
2.) V Čl. II Doba plnění, bod II.1.1. se za stávající větu vkládá věta nová, která zní: 

 
„Termín plnění u dodatečně doplněných objektů, dle čl. I., bod 1.) tohoto dodatku je 
stanoven do 15. 1. 2016.“ 
 

3.) V Čl. III. Stanovení ceny za předmět plnění a platební podmínky, bod III.1. se za 
stávající text vkládá věta nová, která zní: 
 
„ Smluvní strany se dohodly, že se sjednává cena za dodatečně zhotovený předmět díla dle 
čl. I., bod 1.) tohoto dodatku takto: 39 objektů x 2.000,- Kč…………….78.000,- Kč 
                                          DPH 21%    16.380,- Kč 

  Celkem        94.380,- Kč“ 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž všechny mají platnost originálu. 

Objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.  
 

2. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text dodatku pozorně přečetly, a že s ním bez            
      výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně. 

 
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
4. Objednatel i zhotovitel současně prohlašují, že v ostatním rozsahu zůstává smlouva o dílo č. 

6716053286 ze dne 18. 8. 2016 beze zbytku v platnosti. 
 

Doložka: 
 

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/090 konané dne 29. 11. 2016. 

 
 

V Brně dne 29. 11. 2016                                      V Brně dne 29. 11. 2016 

 

 

 

 

 

………………………………..     ………………………………………... 

      objednatel                                  zhotovitel 
 
 
 
 


