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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O VÝKONU TDI NA

STAVBĚ MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA V KUŘIMI

Č.2016/D/0066
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném

znění (dáiejen „občanský zákoník")

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
Zastoupen ve věcech smluvních:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
Zástupce Objednatele pro věci technické :

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.:541 422 357, 777 363 614

(dále jen „Objednatel")

1.2 Název:

Sídlo:
IČO:
Datová schránka :
Bankovní spojení:

KONSORCIUM „Eurovision - Truvia - TDI
městská sportovní hala Kuřim"
Vedoucí účastník: Eurovision, a.s.
Veveří 102, 616 00 Brno
276 91 845
u59dzt2

č.účtu:

(dále jen „Dodavatel")

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s či. 7.2 Smlouvy o výkonu TDI č. 2016/D/0066 (dále jen
„Smlouva") dohodly na tomto dodatku č.1 takto :

Článek 4 Doba a místo plnění odstavec 4.1 Doba plnění a) se ruší a nahrazuje zněním:

a) činnosti při provádění stavby

- termín zahájení činnosti Objednatel oznámí písemně, předpoklad do 17.10.2016
- termín dokončení - do vydání kolaudačního souhlasu, předpoklad do 31.08.2018



Článek 5 Cena předmětu plnění a platební podmínky odstavec 5.1 se doplňuje o odstavec d) 
následujícího znění 

d) činnost pro provádění stavby při prodloužení termínu stavby od 1.7. do 31.8.2018: 

Cena bez DPH 47 000 ,- Kč 
DPH 21 % 9 870 ,- Kč 
Cena včetně DPH 56 870 ,- Kč 

Na základě doplněného odstavce 5.1 d) či. 5. Smlouvy č. 2016/D/0066 ve znění tohoto 
Dodatku č.2 se navyšuje celková cena za dílo při provádění stavby uvedená v či. 5 Smlouvy 
a Dodavateli náleží celková úplata ve výši 

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 329 000,- Kč 
Cena Dodatku č.1 bez DPH 141 000,- Kč 

Cena Dodatku č.2 bez DPH 47 000.- Kč 

Cena celkem bez DPH 517 000,-Kč 
DPH 2 1 % 108 570,-Kč 
Cena celkem včetně DPH: 625 570,- Kč 

Článek 5 Cena předmětu plnění a platební podmínky odstavec 5.2. se ruší a nahrazuje 
zněním : 

Odměna bude proplácena 1x měsíčně na základě faktur vystavených Dodavatelem a 
odsouhlasených oprávněným zástupcem Objednatele, vždy k poslednímu dni aktuálního 
měsíce. Odměna bude odpovídat měsíčnímu podílu z celkové dohodnuté odměny 
Dodavatele, maximálně do výše 90% z celkové výše odměny či. 5 odstavce 5.1. a) + c) 
+ d). Další část odměny ve výši 10% z celkové výše odměny bude vyplacena až poté, 
co budou odstraněny všechny vady, nedodělky či jiné nedostatky stavby a vydán 
kolaudační souhlas. 
Lhůta pro zaplacení faktury se stanoví na 14 dní a počíná běžet ode dne doručení 
faktury. 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy v jejím znění a ve znění Dodatku č.1 se nemění a 
zůstávají v platnosti a účinnosti. 

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 2 souhlasí a že Dodatek č. 2 
byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží 
Objednatel a jeden obdrží Dodavatel. 

3.4 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že 
práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku. 

3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy bylo schváleno na schůzí Rady města Kuřimi 
č. 22 konané dne 26. 06. 2018 usnesením č. 334/2018. 

3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 Smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 2 Smlouvy bude v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.") uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle 



uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do
15 dnů od jejího uzavření.

3.7 Účinnost Dodatku č. 2 Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění
v registru smluv.

V Kuřimi, dne : AA A . ?_*=> V S

Za Objednatele
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Za Dodavatele

Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta statutární ředitel


