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DODATEK Č. 1  

 

SMLOUVA O DÍLO „SKLENĚNÉ KULIČKY DO HODINOVÉHO STROJE SE ZNAKEM MĚSTA 
 A LOGEM „DÍKY, BRNO!“ 

 

 

Smluvní strany: 
 

1. Statutární město Brno 
Zastoupeno:   JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 
Sídlo:    Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 
IČO:    44992785 
DIČ:    CZ44992785 
podpisem dodatku pověřena Ing. Markéta Soukupová, MBA, vedoucí Kanceláře marketingu 

        a cestovního ruchu MMB 
  
(dále také „objednatel“) 
 
a  
 

2. Lukáš Verner  

Sídlo:   Škrdlovice 118, 591 01 Škrdlovice    
IČ:    87950286    
DIČ:     
Číslo účtu:   
Telefon:    
Kontaktní osoba:   
E-mail:         
(dále jen „zhotovitel“) 
 

Článek I. 
Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2020 smlouvu č. 1620053367 o dílo „skleněné kuličky do hodinového 
stroje se znakem města a logem Díky, Brno!“. 
 

Článek II. 
Předmět dodatku  

 
Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy takto: 
 

Článek II. Předmět smlouvy odst. 2, který zní: 

2. Dílo bude vycházet z návrhu uvedeného v nabídce zhotovitele a bude rozpracováno dle 
připomínek objednatele. 

Dílo má specifikace shodné s technickým popisem hodinového stroje, tedy průměr 4 cm, 
vyrobeno z hutního skla, barevný znak města Brna a vypískované logo Díky, Brno!. Celkem 
bude předáno 200 ks kuliček. 

se upravuje takto: 

2. Dílo bude vycházet z návrhu uvedeného v nabídce zhotovitele a bude rozpracováno dle 
připomínek objednatele. 

Dílo má specifikace shodné s technickým popisem hodinového stroje, tedy průměr 4 cm, 
vyrobeno z hutního skla, barevný znak města Brna a vypískované logo Díky, Brno!. Celkem 
bude předáno 300 ks kuliček. 



 

 
Článek III. Doba a místo plnění odst. 1., který zní: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo dle této smlouvy nejpozději do 10.8.2020 
minimální počet 130 kuliček a zbylou část 70 kuliček nejpozději do 28.8.2020. O předání díla 
vyhotoví smluvní strany zápis. 

se upravuje takto: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo dle této smlouvy nejpozději do 10.8.2020    
minimální počet 200 kuliček a zbylou část 100 kuliček nejpozději do 10.9.2020. O předání díla 
vyhotoví smluvní strany zápis. 

 
Článek IV. Cena za dílo odst. 1., který zní: 

1.  Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

 Cena bez DPH  DPH ….. 21 % Cena s DPH  

Celkem 36 000,-- Kč 7560,- Kč 43 560,-Kč 

 
se upravuje takto: 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
 

 Cena bez DPH  DPH ….. 21 % Cena s DPH  

Celkem 54 000,-Kč 11 340, -Kč 64 340, -Kč 

 
Článek III. 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotknuta. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro objednatele a jedno pro 

zhotovitele. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 

svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

 
V Brně dne 29. 7. 2020            V Škrdlovicích dne 24.7.2020 
 
 
 
 

……………………………………….… …………..……………………..………... 
      Ing. Markéta Soukupová, MBA, Lukáš Verner 
        vedoucí  
Kanceláře marketingu a cestovního ruchu  
 


