DODATEK č. 1
ke smlouvě příkazní č. 5916143845 ze dne 17.10.2016
uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění
(dále jen „dodatek č. 1“)
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 5916143845/1
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
I. Smluvní strany
1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené
IČO:
Bankovní spojení:
Č. účtu:

primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
44992785
Komerční banka, a.s.,
43-3259780257/0100 – Obnova funkčního stavu stávajících
ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ Brno –
Komín

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Odboru
implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).
(dále jen „příkazce“ nebo „objednatel“)
2. Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, se sídlem v Brně, Kounicova 1013/16a, PSČ
602 00
zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:

ředitelem Ing. Jozefem Kasalou
62161521
CZ25403435
Komerční banka, a.s.
19-5142190287/0100

(dále jen „příkazník“)
II. Předmět dodatku
1.
Smluvní strany se příkazní smlouvou dohodly, že příkazník pro příkazce zajistí výkon
technického dozoru v rámci projektu „Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně
na ulici Řezáčova v MČ Brno – Komín“. Strany se v souladu s čl. 10 odst. 1 příkazní smlouvy dohodly,
že tímto dodatkem dojde k úpravě rozsahu plnění poskytovaného příkazníkem, protože z důvodů
nepřiznání dotace projektu ze strany poskytovatele dotace příkazník skutečně pro příkazce vykonával
činnost technického dozoru v nižším rozsahu hodin než bylo předpokládáno smlouvou.
2.
Předmětem dodatku č. 1 je změna čl. 7 příkazní smlouvy, který upravuje cenu za realizaci
předmětu smlouvy a rozsah poskytovaného plnění.
III. Změna ustanovení smlouvy o dílo
1.
Článek 7. Odměna příkazníka a platební podmínky, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje
textem tohoto znění:
„1.
Cena za realizaci předmětu smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran za celou dobu trvání
smlouvy na částku 36 300 Kč bez DPH, DPH samostatně 7 623 Kč, celkem 43 923 Kč včetně DPH.
Cena je sjednána v rozsahu 121 hodin na základě hodinové sazby, která činí 300 Kč/1 hodina, tj. 121
hodin x 300 Kč = 36 300 Kč bez DPH.“

2. Článek 7. Odměna příkazníka a platební podmínky, odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje
textem tohoto znění:
„3. Cenu za činnosti dle této smlouvy uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury.
Příkazník je povinen příkazci fakturovat sjednanou cenu na základě hodinové sazby, která činí
300 Kč/1 hodina. Pro projekt je stanovena hodinová kalkulace takto:
Obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně na ulici Řezáčova v MČ BrnoKomín……………………………………………………………………………………………... 233 hodin.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 je sepsaný ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel
1 vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné
podobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel 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
objednatel.

V Brně dne ..........................

V ………………... dne ...............

Za objednatele

Za příkazníka

……………………………
Ing. Ivan Hloušek
vedoucí OIEF MMB

……………………………
Ing. Jozef Kasala
ředitel

