
DODATEK Č.2  KE SMLOUVĚ Č. 161500093 ZE  

DNE 30. 10. 2015 O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

„Komplexní údržba chodníků a komunikací  
v k.ú. Medlánky“ 

 

uzavřený mezi: 
 

 

 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Brno 
se sídlem:  Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 
zastoupené:  JUDr. Michalem Markem, starostou městské části Brno- Medlánky  

Hudcova 239/7, 621 00  Brno-Medlánky (oprávněna jednat ve věcech 
smluvních) 

IČ:                  44992785 
DIČ:               CZ44992785 
Ban. spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Brno – město, nám. Svobody,  

č. účtu: 8 628-621 / 0100 
č. smlouvy objednatele:  1615100093 
opr. osoba: Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky, tel. 725 911 977, 

 e-mail: matejka@medlanky.brno.cz (oprávněn jednat ve věcech technických) 
 
 
a 
 
Poskytovatel: SLUŽBY MINKS s.r.o. 
se sídlem:  Haškova 153/17, Brno, 638 00 
jednající/zastoupený: Martin Minks, Petr Špaček, Jan Král 
IČ:   293 61 796  
DIČ:    CZ29361796 
Ban. spojení:  KB 
č. účtu:   107-9247870287/0100 
zapsán v:  KS v Brně, C75335 
zastoupen:  M. Minks, P. Špaček, J. Král 
č. smlouvy poskytovatele:   
opr. osoba: Petr Špaček , tel. 606 664 373,  
  e-mail: info@sluzbyminks.cz  
 

 
II. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem smlouvy se mění v bodě II. Předmět smlouvy bod 1. Technická specifikace 
požadavků na: 
 
Výměra chodníků pro zimní údržbu v m2:                            30.493,00 m2 
Výměra chodníků pro úklid po zimní údržbě v m2:                                 30.493,00 m2 

Výměra chodníků pro letní údržbu v m2:                                       47.754,00 m2 
Výměra chodníků pro postřik proti prorůstání plevele m2:                      47.754,00 m2 

Délka komunikací pro zimní údržbu v bm:                 10.587,00 bm 
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Délka komunikací pro úklid po zimní údržbě v bm:                           10.587,00 bm 
Délka parkovacích zálivů ZAKOS úklid po zimní údržbě v bm:     1.117,00  bm 
Délka komunikací pro letní údržbu vč. ZAKOS v bm:                           13.627,00 bm 
Délka komunikací pro postřik proti prorůstání plevele:                           13.627,00 bm 
 

2. Předmět smlouvy se mění v bodě IV. Cena za poskytování služeb bod 2. až bod 5. na: 
 

2. Cena za letní údržbu chodníků dle čl. II. této smlouvy je dohodou smluvních stran 
stanovena takto:  

úklid po zimní údržbě      1,30 Kč/m2/zásah 

letní údržba (blokové čištění)     1,40 Kč/m2/zásah 

postřik proti prorůstání plevele     1,60 Kč/m2/zásah 

 

3. Cena za zimní údržbu chodníků dle čl. II. této smlouvy je dohodou smluvních stran 
stanovena takto:  

pohotovost zimní údržby – chodníky   27.225,- Kč/měsíc 

                    přistavení a odvoz beden na posypový materiál  70,- Kč/ks/měsíc 

                           a doplňování posypového materiálu)     

                           kompletní zásah zimní údržby         114.349,- Kč/m2/měsíc 
 

4. Cena za letní údržbu komunikací dle čl. II. této smlouvy je dohodou smluvních stran 
stanovena takto: 

úklid po zimní údržbě     10,- Kč/bm/zásah 

letní údržba (blokové čištění)    5,-  Kč/bm/zásah 

 postřik proti prorůstání plevele    1,60 Kč/bm/zásah 

 

5. Cena za zimní údržbu komunikací dle čl. II. této smlouvy je dohodou smluvních stran 
stanovena takto:  

zásah zimní údržby plužením    0,50 Kč/bm/zásah 

zásah zimní údržby posypem vč. inertního  0,60 Kč/bm/zásah 
posypového materiálu 

pohotovost zimní údržby – komunikace   2,50 Kč/bm/měsíc (26.445,-) 
 

3. Předmět smlouvy se mění v bodě V. Splatnost ceny bod 1. až bod 4. na : 
 

1. Cenu za poskytované služby – komplexní letní údržbu chodníků (tj. včetně úklidu po 
zimní údržbě a postřiku plevele) hradí objednatel na základě měsíční fakturace 
poskytovatele, a to paušální částkou ve výši 1/7 z celkové částky za komplexní letní 
údržbu chodníků, tj. 56.145,- Kč bez DPH (slovy: 
padesátšesttisícjednostočtyřicetpětkorun). 

2. Cenu za poskytované služby – komplexní zimní údržbu chodníků (tj. plužení, posyp,  
dodání posypového materiálu a navezení a odvoz beden s posypovým materiálem) 
hradí objednatel na základě měsíční fakturace poskytovatele, a to paušální částkou 
ve výši 1/5 z celkové částky za držení zimní pohotovosti (k zimní údržbě chodníků i 
komunikací), tj. 53.670,- Kč bez DPH (slovy: padesáttřitisícšestsetsedmdesátkorun) a 



paušální částkou ve výši 1/5 z celkové částky za komplexní zimní údržbu chodníků, tj. 
115.888,- Kč bez DPH (slovy: stopatnácttisícosmsetosdesátosmkorun). 

3. Cenu za poskytované služby – komplexní letní údržbu komunikací (tj. včetně úklidu 
po zimní údržbě a postřiku plevele) hradí objednatel na základě měsíční fakturace 
poskytovatele, a to paušální částkou ve výši 1/7 z celkové částky za letní údržbu 
komunikací, tj. 49.035,- Kč bez DPH (slovy: čtyřicetdevěttisíctřicetpětkorun). 

4. Cenu za poskytované služby – komplexní zimní údržbu komunikací hradí objednatel 
na základě měsíční fakturace poskytovatele za jednotlivé kompletní nebo dílčí zásahy 
odstraňováním sněhu, tj. 0,50 Kč bez DPH (slovy: padesáthaléřů) za běžný metr 
komunikací, nebo posypem, tj. 0,60 Kč bez DPH (slovy: šedesáthaléřů) za běžný 
metr komunikací. 

 
III. Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a 
poskytovatel jeden. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a souhlasí 
s jejím obsahem. 

3. Dodatek č.2 nabývá účinnosti a platnosti dnem 1.4.2017. 

 
 
 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

Tento dodatek č.2 byl schválen Zastupitelstvem městské části na jeho zasedání č. Z7 
26/2017, konaném dne 22.2.2017pod číslem usnesení 13/26  

 
 
 

Za objednatele:      Za poskytovatele: 
 

V Brně dne        V Brně dne 
 
 
 
 
 
 

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

 
Přílohy: 

 krycí list nabídky 

 seznam chodníků 
 seznam komunikací 

 Souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy 



Příloha č. 2 smlouvy 
 

 
 
 

Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č.2  
 

Souhlasím se zveřejněním obsahu dodatku č.2 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.  

 

 

V ………………………. dne …………………………………….. 

 

 

 

Razítko: 

Podpis: 

Jméno a příjmení: 
 
 
 


