č. příkazce: 5619141970/2
č. příkazníka:
'ff*?
Dodatek č. 2
k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 1/2019
o zajištění investorské a inženýrské činnosti v rámci přípravy výstavby strategického projektu
„Multifunkční sportovní a kulturní centrum14
uzavřené dne 10.04.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.07.2019 dle ust. § 2340 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČI. I
Smluvní strany
1. Příkazce:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený:
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
K podpisu této smlouvy byl pověřen: Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna
Ve věcech běžného plnění příkazní smlouvy jednají:
vedoucí oddělení přípravy a
realizace pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen příkazce)

44992785
CZ44992785
Česká spořitelna, a.s.
výdajový účet ě. 111 246 222/0800

2. Příkazník:
Zastoupený:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1 a, 639 00 Bmo-Štýřice
Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
Ve věcech běžného plnění příkazní smlouvy jednají:
generální ředitel,
technický ředitel
správní ředitel
ekonomický ředitel
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsána
1479.
(dále jen příkazník)

60733098
CZ60733098
Československá obchodní banka, a.s.
382286023/0300
1.1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
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č. příkazce: 5619141970/2
č. příkazníka:
ČI. II
Základní ustanovení
1. Smluvní strany se v souladu čl. III. odst. 2 a VI. odst. 8, příkazní smlouvy dohodly na uzavření
tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je rozšíření čl. III. Předmět smlouvy o odst. 3, který se
mění a Čl. III. nově zní takto:

Čl. III
Předmět smlouvy
1. Příkazník se zavazuje, že na akci dle čl. II této smlouvy obstará pro příkazce kompletní výkon
inženýrské činnosti a vypracování podkladů včetně poskytnutí výhradní licence k užití výsledků
činností pro příkazce u částí plnění, na která se vztahují autorská práva dle autorského zákona
a občanského zákoníku v rozsahu dále specifikovaném (podrobná specifikace v příloze č. 1
příkazní smlouvy):
2.1 příprava území pro uvedenou akci
2.2 studie proveditelnosti dané akce
2.3 studie dopravní obslužnosti akce
2.4 provozního modelu akce
2.5 kvantifikace vyvolaných investic
2.6 určení náplně a funkce centra
2.7 zásah do dokumentace k územnímu rozhodnutí „ Pisárky - dostavba haly vozovny a nové
kolejové uspořádání“
2.8 návrh harmonogramu (časovýplán přípravy a realizace stavby).
2.9 dokumentace ve stupni DÚR, EIA, DSP, PDPS
2.10 získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro komunikaci a parkování
v rámci projektu „Multifunkční sportovní a kulturní centrum “
2.11 zpracování hydrogeologického průzkumu
2.12zpracování inženýrsko - geologického průzkumu
2. Rozsah „Podrobná specifikace - stanovení rozsahu prací“ uvedený v příloze č. 1 odst. 2.1. až
2.13. může být měněn podle postupu prací a vyhodnoceníjejich nezbytnosti na základě dodatku
k této smlouvě.
3. Příkazník se dále zavazuje, že pro akci dle čl. II této smlouvy obstará pro příkazce zajištění
marketingové propagace formou např. vytvoření webového prostředí, tj. vytvoření samostatných
webových stránek a zajištěnífacebook marketing apod.
Čl. III.
Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy č. 1/2019 ze dne 10.04.2019 ve znění dodatku ě. 1 ze dne
26.07.2019 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá uveřejnění dle zákona
ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
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č. příkazce: 5619141970/2
č. příkazníka:
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2, včetně metadat, byl zveřejněn
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 k uveřejnění zašle správci
registru smluv statutární město Brno.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž po třech obdrží každá ze smluvních
stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou předmětem
obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, a že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 nejsou informacemi
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární
město Brno.
Doložka
Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/068 dne 11.3. 2020
Za příkazce:

Za příkazníka:

“8. 04, 2020

V Brně dne:

V Brně dne:

0 6 -04- 2020

Ing. PetnKratochvíl
předseda představenstva

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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