
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 8-Bart./3412,6121/2019
evidenční číslo Objednatele: 1319100022
evidenční číslo Zhotovitele:

Objednatel:

Statutární město městská část Bmo-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785^
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú.

dále jen Objednatel
a

Zhotovitel:

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Ing. Favíem Bořkem, členem představenstva
Bc. Štěpán Budík
DIČ: CZ25317628

Obchodní firma:
Sídlo:
zastoupená:
stavbyvedoucí:
IČO: 25317628
bankovní spojení, č.ú: Komerční banka, a.s., č.ú

UniCreditBank, č.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
oddíl B, vložka 2144

dále jen Zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

1) Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl v otevřeném řízení o výběru
nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Sportoviště Kamechy, Bmo-
Bystrc“.Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo.
2) Objednatel až v závěru zadávacího řízem na veřejnou zakázku uvedenou v odst. 1 tohoto
článku rozhodl o podání žádosti o dotaci v rámci programu 133 530 Podpora materiálně
technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ na projekt „Sportoviště Kamechy, Bmo-Bystrc“.
Objednatel a zhotovitel proto nyní doplňují text smlouvy o povinné smluvní údaje vycházející
z Podmínek a pokynů pro poskytnutí této dotace.



Článek II. Změny smlouvy

1) Objednatel a zhotovitel se dohodli, že ujednánív ČI. IV. Cena v odst. 4.1 v bodě 4.1.1 o 

cenědíla ve smlouvě ze dne 28.2.2019 a dále v dodatku č. 1, ě. 2 a č. 3 této smlouvy se 

doplňuje o vyčíslení DPH a o cenu díla včetně DPH, takže cena díla byla sjednána:

- ve smlouvě ze dne 28.2.2019 takto: 
celková cena díla bez DPH 

DPH 21%
celková cena díla s DPH

31.877.526,00 Kč 

6.694.280,46 Kč 

38.571.806,46 Kč

- v dodatku č. 1 takto: 
celková cena díla bez DPH 

DPH 21%
celková cena díla s DPH

31.793.982,00 Kč 

6.676.736,22 Kč 

38.470.718,22 Kč

- v dodatku č. 2 takto: 
celková cena díla bez DPH 

DPH 21%
celková cena díla s DPH

31.793.593,00 Kč 

6.676.654,53 Kč 
38.470.247,53 Kč

- v dodatku č. 3 takto:
celková cena díla bez DPH 31.522.606,00 Kč

6.619.747,26 Kč 
38.142.353,26KČ

DPH 21%
celková cena díla s DPH

2) Objednatel a zhotovitel sc dohodli, žc do ČI. X. Povinnosti zhotovitele se doplňuje nový 

odst. 10.15, který bude mít následující znění:

10.15 Objednatel podal žádost o dotaci v rámci programu 133 530 Podpora materiálně 
technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně 

technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ na projekt „Sportoviště Kamechy, Bmo-Bystrc“. 
Zhotovitel je proto povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 
a § 13 zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonůč.320/2001 

Sb., ve znění pozdějšíchpředpisů tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 

stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je zhotovitel 
povinen požadovat po svých subdodavatelích.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel,po 
jednom zhotovitel a TDS. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 

smluvních stran.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na 

důkaz čehož níže připojují své podpisy.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č.



Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento
dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text
dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
4. Tento dodatek byl schválen na 8/8. mimořádné schůzi Rady MČ konané dne
12.6.2019, bod 6.2.02.

3 0 -06- 2019
V Brně

FIRESTA y, a.s.

Za správnost: Ing. Bárta

/


