
DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1616100079   

„Rekonstrukce hřiště základní školy Brno, Hudcova 35“  

 

(dále jen „dodatek“) 

 

Uzavřený mezi: 

 

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:  PROSTAVBY, a.s. 

se sídlem:  Dědina 447, 683 54 Otnice 

zastoupený:  Viktorem Svobodou, předsedou představenstva 

IČ:   277 13 130 

DIČ:   CZ27713130 

ban. spojení:  ČSOB, a.s. 

č. účtu:  258746889/0300 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Předmět dodatku 

1. Dle čl. V. Cena díla odst. 5. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o 
vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v přílohách tohoto dodatku. 

 

2. Text smlouvy se mění v bodě V. Cena díla bod 1. tak, že nově zní: 
 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 5.368.895,68 Kč bez DPH 

(slovy: pětmiliónůtřistašedesátosmtisícosmsetdevadesátpětkorunšedesátosmhaléřů), DPH 



činí 1.127.468,10 Kč, 6.496.363,71 Kč s DPH (slovy: 

šestmiliónůčtyřistadevadesátšesttisíctřistašedesáttřikorunsedmdesátjednahaléřů). 

 

3.      Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají zachována.  

 

 

 

III. Závěrečná ujednání 

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

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a souhlasí s jeho 
obsahem. 

 

 

 

Doložka  

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

ve znění pozdějších právních předpisů 

 

tento dodatek smlouvy byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi, konané 

dne 17. 05. 2017 pod číslem usnesení č. 16/60.  

 

 

 

 

V Brně dne ………………………….. 
 
 
 
 
 

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

starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele) 

V …………….. dne ………………………….. 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
 
 

(za zhotovitele) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Přílohy: 

 Vícepráce oplocení kolem hřiště dodatek1 

 02 oploceni 

 Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č.2 

 



Příloha č. 2 smlouvy 

 

Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č.1  

 

Souhlasím se zveřejněním obsahu dodatku č.1 ke smlouvě č. 1616100079   dle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.  

 

 

V ………………………. dne …………………………………….. 

 

 

 

Razítko: 

Podpis: 

Jméno a příjmení: 

 

 

 

 


