
1

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Dodání 2ks pískoviště“
(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1620100030

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
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: hřiště.cz, s. r. o.

se sídlem: Příkop 838/6, Brno 602 00
zastoupený:
IČ: 28354303
DIČ: CZ28354303
ban. spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 117123653/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění a navýšení ceny díla dle rozsahu
provedených víceprací.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
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2. Ustanovení čl. III, odst. 2   
 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle 
položkového rozpočtu ze dne 20. 3. 2020, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy  
Jedná se zejména, nikoliv však výlučně, o dodání 2 ks dětského pískoviště o rozměrech 3x4 m 
a 4x4 m z dřevěných hranolů 30x30 cm, použitý materiál dub nebo buk. Součástí dodávky 
bude vyhloubení pískoviště o rozměrech 2,4x3,4x0,3 m a 3,4x3,4x0,3 m a dodávka 6 m 3 písku 
0/4 certifikovaného pro dětské pískoviště (společnost Štěrkopísek Bratčice s.r.o.). 

 
se mění tak, že nově zní: 

 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle 
položkového rozpočtu ze dne   20.3. 2020, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a položkového 
rozpočtu víceprací ze dne 17.7.2020. 
Jedná se zejména, nikoliv však výlučně, o dodání 2 ks dětského pískoviště o rozměrech 3x4 
m a 4x4 m z dřevěných hranolů 30x30 cm, použitý materiál dub nebo buk. Součástí dodávky 
bude vyhloubení pískoviště o rozměrech 2,4x3,4x0,3 m a 3,4x3,4x0,3 m a dodávka 6 m3 
písku 0/4 certifikovaného pro dětské pískoviště (společnost Štěrkopísek Bratčice s.r.o.). 

 
3. Ustanovení  čl. V odst. 1 

 
Cena díla (dále jen „cena“) je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů a činí 148.130 ,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto čtyřicet 
osm tisíc sto třicet korun českých), DPH činí 31.107,30,- Kč, tj. cena celkem vč. DPH činí 179.237,30, Kč 
(slovy: jedno sto sedmdesát devět tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých a třicet haléřů). 
 

se mění tak, že nově zní: 
 
Cena díla (dále jen „cena“) je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů  a činí 162.130 ,- Kč bez DPH (slovy: jedno sto šedesát 
dva tisíc sto třicet korun českých), DPH činí 34.047,30,- Kč, tj. cena celkem vč. DPH činí 196.777,30, Kč 
(slovy: jedno sto devadesát šest  tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých a třicet haléřů). 
 
 

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1620100030 „Dodání 2ks pískoviště“ zůstávají v platnosti. 

 

IV. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 2, a na důkaz 
toho připojují své podpisy.  

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a zhotovitel jedno vyhotovení.  

3. Tento dodatek se sjednává s účinností ode dne podpisu. 
 

Doložka  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
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ve znění pozdějších právních předpisů 

 
Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 43, konané 
dne 20. 7. 2020 pod číslem usnesení č. 18/43. 
 
 
V Brně dne ………………………….. 
 
 
 
 
 
 

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

starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele) 

V Brně dne ………………………….. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
 
 

(za zhotovitele) 
 
 
 


