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Statutární město Brno 

Městská část Brno-Medlánky 
Hudcova 7, 621 00  Brno 

 

SMLOUVA O DÍLO dodatek č. 1 
uzavřená podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „smlouva“) 

 

č. smlouvy: 

 

 

I.  Smluvní strany 

Objednatel: 

Statutární město Brno 

se sídlem:  Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno 

zastoupený:  JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky  

doručovací adresa: Statutární město Brno 

   městská část Brno-Medlánky 

se sídlem:  Hudcova 7, 621 00 Brno 

kontaktní osoba: Petr Matějka, referent správních činností ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn  

                                           jednat ve věcech technických, e-mail: matejka@medlanky.brno,cz,  

                                           tel. 538706260, 725911977) 

IČ:   4499278516 

DIČ:   CZ44992785 

ban. spojení:  Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody  

č. účtu:   18 628-621/0100 

(dále jen „objednatel“) 

a  

Zhotovitel:                       VYMY SLICKÝ – VÝTAHY spol. s r.o.      
se sídlem:  Pivovarská 542 
zastoupený:  Radoslavem Vymyslickým, jednatelem 
kontaktní osoba:  
IČ:   449 62 185 
DIČ:   CZ44962185 
ban. spojení:  CITIBANK 
č. účtu:   2520040101/2600 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Předmět dodatku 

1. Účelem této smlouvy je zajištění realizace „Výroba a dodávka malého nákladního výtahu pro 
potřeby MŠ Hudcova 47“ v rozsahu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky Výroba a 
dodávka malého nákladního výtahu pro potřeby MŠ Hudcova 47 
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2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vybourání jedné stávající nástupní stanice, zazdění a stavebního 

zapravení této nástupní stanice. 

3. Tímto dodatkem dochází k nahrazení textu smlouvy v článku V. Cena díla v bodě 1 na: 

 Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších právních předpisů a činí 200.950,- Kč bez DPH, DPH činí 42.200,- Kč, tj. cena 

celkem vč. DPH činí 243.150,- Kč (slovy:dvěstěčtyřicettřitisícjednostopadesátkorun  ). 

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nich objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel dvě vyhotovení.  

 

 

 

Doložka  

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších právních předpisů  

 

Tato smlouva byla schválena Radou městské části na její schůzi R7 42/2016 konané dne 5. 9. 2016 

pod číslem usnesení 08/42  

 

 

 

 

V Brně dne 19. 9. 2016 
 
 
 
 

……………………………………………… 
JUDr. Michal Marek 

starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele) 

                V Brně dne 19. 9. 2016 
 
 
 
 

……………………………………………… 
(za zhotovitele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Příloha č. 1 smlouvy 

 

Souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy o dílo včetně všech dodatků 

 

Souhlasím se zveřejněním obsahu smlouvy o dílo včetně všech dodatků dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.  

 

 

V Brně dne 19. 9. 2016 

 

 

 

Razítko: 

Podpis: 

 


