
 

Č. smlouvy: 02-00-02 

 

Dodatek č. 11 ke smlouvě o servisní podpoře 
uzavřené dne 15.7.2002 mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 

statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany 
Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno, 

jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany  

IČ 44992785-22 

bankovní spojení 19-16622621/0100 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 

IČ: 722 99 100 

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna, živnostenský list ev. č. 370211-

654-00 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Tímto dodatkem se smlouva o servisní podpoře ve znění pozdějších dodatků mění takto: 

 

 

1. 

Mění se článek V. Cena díla odst. 1, 2 a 3, které nově zní takto: 

1. Cena díla je sjednána ve výši 14.075,- Kč za každý měsíc, ve kterém zhotovitel poskytoval 

objednateli servis v rozsahu 26,5 hodin (v této ceně je zohledněna inflace do roku 2017 včetně). Tato 

cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit pouze z důvodů 

sjednaných smlouvou včetně pozdějších dodatků. S ohledem na nerovnoměrnost požadavků servisní 

činnosti ze strany objednatele lze hodiny odpracované nad stanovený měsíční rozsah převést  

a vykázat nejdéle v následujících dvou kalendářních měsících.  

2. Cena díla může být upravena s ohledem na vývoj inflace od roku, ve kterém byla cena naposledy 

upravena, přičemž inflací se rozumí meziroční inflace vyjádřena v procentech měřená vzrůstem 

úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem 

Český statistický úřad za rok předcházející.  

3. Ke zvýšení ceny díla dochází na základě písemného oznámení zhotovitele doručeného nejpozději do 

31. 1. daného roku, a to s účinností od 1. 1. daného roku. 

 

 

2. 

Tento dodatek je uzavírán na základě čl. V odst. 2. a 3. s ohledem na vývoj inflace v roce 2017,  

a to na základě písemného oznámení zhotovitele. 

 

 

3. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.3.2018. 

 

 

 

Doložka 

Ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 



 

Tento dodatek byl schválen na  95/VII. schůzi Rady městské části Brno-Tuřany dne  26.2.2018 

 

V Brně dne      V Brně dne 

 

 

 

 

………………. .........................                                        …………………….................... 

objednatel                                                                                zhotovitel 


