
DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě č. 5921024162 ze dne 10.11.2021
uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „dodatek č. 1“)

Číslo dodatku č. 1 kupujícího: 5921024162/1
Číslo dodatku č. 1 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO: 44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Č. účtu: 43 – 6977840297/0100
V rámci smlouvy je dále oprávněn jednat Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Odboru implementace
evropských fondů Magistrátu města Brna (
Ve věcech technických je oprávněna jednat projektová manažerka EU OIEF
MMB.

(dále jen „kupující“)

2. MY DVA group a.s., se sídlem v Praze, Osadní 1053/28, PSČ 170 00

jednající Miroslav Pszczólka, předseda správní rady
IČO: 29030684
DIČ: CZ29030684
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka
Č. účtu: 2520310108/2600
(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly s ohledem na odůvodněný požadavek uživatele dodávaného plnění na
částečně změně položky „P1 Stohovatelné lůžko pro MŠ“. V jedné ze tříd budou původně
dodávaná dětská lůžka z dřevěného masivu nahrazena jednoduššími lůžky s jednodušší
obslužností.

III. Změna ustanovení kupní smlouvy

1. Článek VI. Kupní cena a platební podmínky, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Struktura nabídkové ceny
Cena bez DPH (v Kč) 2 325 323,-
Výše DPH (v Kč) 488 317,83,-
Cena celkem vč. DPH (v Kč) 2 813 640,83,-

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je opravená příloha č. 1 „Oceněný výkaz výměr“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. V případě objektivní nemožnosti jeho uzavření elektronickou
formou bude vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými
osobami obou smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.

2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.



3. Prodávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   
  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že 
tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto 
stvrzují svými podpisy níže.  
  

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.  

 
 

Doložka: 
 

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na její schůzi č. R8/183 dne 24.11.2021. 
 
 
 
V Brně dne ..........................                                              V Brně dne .......................... 
 

    Za kupujícího                                                                     Za prodávajícího  
 
……………………………                                                   ……………………………  
Ing. Ivan Hloušek                                                             Miroslav Pszczólka 
vedoucí OIEF MMB                                                                předseda správní rady 
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