
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
 (dále jen „smlouva“) 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele:  

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 

 

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: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve 

věcech smluvních) 

p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky 

(oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977) 

IČ:   44992785 16 

DIČ:   CZ44992785 

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

č. účtu:  18 628-621/0100 

(dále jen „objednatel“) 

a  

Zhotovitel:   

Brněnské komunikace a.s. 

se sídlem:  Brno - Štýřice, Renneská třída 787/1a, PSČ 63900 

zastoupený:  ……………… 

IČ:   60733098 

DIČ:   CZ 60733098 

ban. spojení:   

č. účtu:   

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Účel smlouvy 

Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo za účelem zajištění realizace projektu 

„Zpevnění účelové cesty v lokalitě ul. Vycházková, k.ú. Brno-Medlánky“. S ohledem na dobu 

uzavření smlouvy a rapidní pokles průměrných denních teplot a celkové zhoršení 

klimatických podmínek, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla, se strany 



dohodly, že uzavřou tento dodatek, kterým bude realizace stavby posunuta na jaro roku 

2017, kdy budou vhodné klimatické podmínky pro realizaci stavby.  

 

 

 

 III. Změna smlouvy 

1. Ustanovení článku IV. odst. 1, které zní - Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě do 10. 11. 

2016 zahájit plnění díla převzetím pracoviště. – se mění tak, že nově zní: Zhotovitel se 

zavazuje ve lhůtě do 21. 3. 2017 zahájit plnění díla převzetím pracoviště. 

2. Ustanovení článku IV. odst. 2, které zní - Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo ve lhůtě do 

30. 11. 2016 – za termín dokončení díla se považuje protokolární předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků. – se mění tak, že nově zní: Zhotovitel se zavazuje realizovat 

dílo, jakmile po převzetí pracoviště nastanou vhodné podmínky pro jeho realizaci a 

dokončit dílo nejpozději do 30. 5. 2017 – za termín dokončení díla se považuje 

protokolární předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

3. Ustanovení článku VI odst. 1, které zní - Cenu výslednou dle čl. V odst. 1 díla uhradí 

objednatel na základě konečné faktury po protokolárním předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků. Fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného protokolu 

o předání a převzetí bezvadného díla. – se mění tak, že nově zní: Cenu výslednou dle 

čl. V odst. 1 díla uhradí objednatel na základě konečné faktury po protokolárním 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu vystaví zhotovitel na základě 

oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí bezvadného díla. 

Zhotovitel nejpozději do 5. 12. 2016 vystaví objednateli zálohovou fakturu na 

částku 214 876,- Kč bez DPH (slovy: Dvě stě čtrnáct tisíc osm set sedmdesát šest 

Korun českých), DPH činí 45 123,- Kč, celkem 260.000,- Kč s DPH (slovy: Dvě stě 

šedesát tisíc Korun českých). 

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.  

 

 

IV. Závěrečná ujednání 

1. Právní vztahy tímto dodatkem vysloveně neupravené se řídí příslušnými právními 

předpisy.  

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy, 

a na důkaz toho připojují své podpisy.  

3. Dodatek smlouvy 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 

 



Tento dodatek smlouvy byl schválen Zastupitelstvem městské části Brno-Medlánky na jeho 

zasedání č. 23, konaném dne 21. 11. 2016 pod číslem usnesení č. 10/23. 

 

 

 

 

V Brně dne ………………………….. 
 
 
 
 
 

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

starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele) 

V …………….. dne ………………………….. 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
 
 

(za zhotovitele) 
 

 

 

 


