
DODATEK Č.2  KE SMLOUVĚ  O DÍLO Č. 1617100014 ZE DNE 13. 3. 2017   

 Regenerace sídlištní zeleně v k. ú. Medlánky - lokalita Ovocné sídliště 

 

(dále jen „dodatek“) 

 

Uzavřený mezi: 

 

I.  Smluvní strany 

Objednatel: 

Statutární město Brno 

se sídlem:  Dominikánské nám. 1, 601 67  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: 

KAVYL, spol. s r.o. 
Sídlo      Mohelno 563, 675 75 Mohelno 

Statutární orgán    Ing. Slavomil Dokulil 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954  

Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních   Ing. Slavomil Dokulil 
b) ve věcech technických   Zdeněk Široký 

IČ      49975358 
DIČ      CZ49975358  

Bankovní ústav    Komerční banka a.s. 
Číslo účtu     86-3602390257/0100 
Tel.      541 243 986 

E-mail     brno@kavyl.cz 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 



II. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 17 dohodly, na sjednání tohoto dodatku, kterým se mění 
obsah smlouvy.  

2. Obsah smlouvy se mění v bodě 2 PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA, dle položkového 
rozpočtu změn, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

3. Obsah smlouvy se mění v bodě 4. CENA DÍLA bod 4.2. Smluvní strany se v souladu s 
ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na 
ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:  

2 694 006,31 Kč (bez DPH) (slovy: dvamiliónyšestsetdevadesátčtyřitisícšest korun 
českých) 564 645,85 Kč DPH 21 %, 785,50 Kč DPH 15 %3 259 434,66 Kč (včetně DPH) 
(slovy: třimiliónydvěstěpadesátdevěttisícčtyřistatřicetčtyři korun českých) 

 
tak, že toto ustanovení smlouvy nově zní: 

 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 

rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:  

2.673.824,70 Kč (bez DPH) (slovy: 

dvamiliónyšestsetsedumdesáttřitisícosmsetdvacetčtyřikoruntřicetjednahaléřů), 

560.407,71 Kč DPH 21 %, 785,50 Kč DPH 15 %, 3.235.014,91 Kč (včetně DPH) (slovy: 

třimiliónydvěstětřicetpěttisícčtrnáctkorundevadesátjednahaléřů)   

 

4. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny. 

     

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. 

 

Doložka  

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

ve znění pozdějších právních předpisů 

 

tento dodatek smlouvy byl schválen Zastupitelstvem městské části Brno-Medlánky na jeho 

zasedání č. Z37/2018, konaném dne 12. 9. 2018 pod číslem usnesení č. 4/37.  

 

 

 

V Brně dne ………………………….. 
 
 
 
 
 

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

starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele) 

V …………….. dne ………………………….. 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
 
 

(za zhotovitele) 



 Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č.1 

 Položkový rozpočet změn 

 

Příloha č. 1 dodatku č.2 

 

Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č.2  

 

Souhlasím se zveřejněním obsahu dodatku č.2 ke smlouvě č. 1617100014   dle zákona č. 

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

 

 

V ………………………. dne …………………………………….. 

 

 

 

Razítko: 

Podpis: 

Jméno a příjmení: 

 

 

 

 


