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DODATEK Č.2  KE SMLOUVĚ  O DÍLO Č. 1617100016   

 Stavební úpravy stávajícího objektu Společenského centra Sýpka, 

Kytnerova 1a, Brno-Medlánky 
 (dále jen „smlouva“) 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1617100016 

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: ESOX, spol. s r.o.  

 

se sídlem: Libušina tř. 23, 623 00 Brno  

zastoupený: Ing. Pavlem Betlachem  

IČ:  005 58 010  

DIČ:  CZ00558010  

ban. spojení: Komerční banka,a.s.  

č. účtu: 272941621/0100  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Předmět dodatku 

1. Tímto dodatkem se článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 1617100016 mění tak, že nově zní: 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavební práce v objektu 
společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a dle projektové dokumentace  „Stavební 
úpravy stávajícího objektu Společenského centra Sýpka. Kytnerova 1a, Brno-
Medlánky“, zpracované Ing. arch. Kamilou Macháčovou, v souladu s požadavky 
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zadávací dokumentace „Stavební úpravy stávajícího objektu Společenského centra 
Sýpka. Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“, upravené o změny v rozsahu prací přijaté 
dodatkem č. 1 této smlouvy a o změny v  rozsahu prací přijaté dodatkem č. 2 této 
smlouvy. 
 

2. Rozsah prací se tímto dodatkem mění dle změnového listu č. 1. které tvoří přílohu tohoto 
dodatku smlouvy.   
 

3. Předmět smlouvy se mění v bodě V. Cena díla odst. 1.na: 
 

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 2.663.759,- Kč bez DPH    

           (slovy:), DPH činí 559.389,- Kč, 3.223.148,- Kč s DPH (slovy:). 

 

 

 

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. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a souhlasí s jeho 
obsahem. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že s tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo převzal projektovou 
dokumentaci k vícepracím a o méněpracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

Doložka  

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

ve znění pozdějších právních předpisů 

 

Tento dodatek byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na jeho zasedání č. 62, konaném 

dne 26.6.2017 pod číslem usnesení č. 09/62  

 

 

 

 

V Brně dne ………………………….. 
 
 
 
 
 

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

starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele) 

V …………….. dne ………………………….. 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
 
 

(za zhotovitele) 
 

 

 

Přílohy: 
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 Medlánky Sýpka - změnový list č 1 

 Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č.2 
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Příloha č. 2 smlouvy 

 

Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č.2  

 

Souhlasím se zveřejněním obsahu dodatku č.2 ke smlouvě č. 1617100016   dle zákona č. 

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

 

 

V ………………………. dne …………………………………….. 

 

 

 

Razítko: 

Podpis: 

Jméno a příjmení: 

 

 

 

 


