
Č. sml. objednatele: 17-01-11 
 

D O H O D A   O   U K O N Č E N Í   S M L O U V Y   O   D Í L O  
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
I. Smluvní strany 

 
Objednatel:  Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany 
se sídlem:   Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno 
IČ:     44992785/22 
Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Č.ú.:  16622621/0100 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Streitová  
 
a 
 
Zhotovitel:   RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o. 
se sídlem:   Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno  
IČ:    253 25 680  
DIČ:   CZ25325680 
Bankovní spojení:  SBERBANK CZ, a.s. 
Č.ú.:   4060025929/6800 
 

 

 

Po vzájemné dohodě uzavírají smluvní strany tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo 
„Provedení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci ulice 
Rolencovy“ ze dne 17. 7. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2017, dodatku  
č. 2 ze dne 8. 2. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 27. 9. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“). 
 
 

II. Předmět dohody 
1. Předmětem této dohody je sjednání podmínek, za kterých bude smlouva o dílo 

ukončena. 
2. Důvodem ukončení smlouvy o dílo je nesouhlasné stanovisko příslušného orgánu 

s odvodněním Rolencovy ulice do Ivanovického potoka, díky kterému je nemožné 
smlouvu plnit. 

3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že zhotovitel předal objednateli dokumentaci 
bez dokladové části, za což mu objednatel uhradil 75 % celkové ceny díla,  
tj. 315.000 Kč bez DPH (381.150,- Kč vč. DPH). 

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškerá získaná vyjádření, včetně kopií 
podaných žádostí, a doposud nepředané části dokumentace (výkresy, texty, 
průzkumy) nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu této dohody. Dokumentace bude 
předána 2x v tištěné podobě opatřená autorizačním razítkem a v elektronické podobě 
ve formátech pdf a dwg. 
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5. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci ke zpracované projektové dokumentaci  
a jejímu hmotnému zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany majetkových práv 
plynoucích z autorství zhotovitele. 

6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli 50 % zbývající ceny díla dle smlouvy  
o dílo, tj. 52.500 Kč bez DPH (63.525 Kč vč. DPH), a to na základě faktury vystavené 
dle čl. V smlouvy o dílo.  

7. Podpisem této dohody a splněním závazků z ní vyplývajících budou splněny všechny 
závazky plynoucí ze smlouvy o dílo. Smluvní strany prohlašují, že tímto okamžikem 
nebudou mít vůči sobě z tohoto titulu žádné další závazky. 

 
 

III. Ostatní ujednání 
1. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu  

a z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom. 
2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 

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

 
Tato dohoda byla schválena na základě usnesení Rady městské části Brno-

Tuřany z 68/VIII. schůze konané dne 3. 5. 2021. 
 
 
 
 
 
V Brně dne: V Brně dne:  
 
 
Za objednatele:                                Za zhotovitele:   
 
 
 
 
 
 
 
 
Radomír Vondra Ing. Vít Rybák 
      starosta      jednatel 


