
                                                                                      

Č. sml.: 21-01-19 

 
D O D A T E K   Č. 1    K E  
S M L O U V Ě   O   D Í L O  

 
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. arch. Boris Medek  
 
a 
 
Zhotovitel:   Atelier 99 s.r.o. 
se sídlem:   Purkyňova 71/99, 612 00 Brno  
IČ:    024 63 245  
DIČ:   CZ02463245 
jehož jménem jedná: Ing. Martin Jeřábek, Ing. Petr Prokš, jednatelé 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s.  
Č.ú.:    285304998/0300 

 
se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2021, č. 21-01-19 

 

„Zpracování projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce sportovního areálu 
Karkulínova“ 

 
takto: 

 
A. 

Předmět díla dle článku II odst. 3 smlouvy se doplňuje takto: 
 

- do studie bude zahrnut i pozemek p.č. 745/1 v k.ú. Tuřany, kde bude nově navržen 
veřejný prostor dle požadavků objednatele, jedná se zejména o návrh nových 
zpevněných ploch, venkovního pódia, workout hřiště, hřiště na pétanque, 
mobiliáře a sadových úprav, 

- do studie budou zapracovány dispoziční a provozní úpravy zázemí tenisového 
klubu, které vznikly v průběhu zpracování studie na základě požadavku TK Tuřany 
nad rámec původního zadání, 

- do studie bude zahrnuto nakládání s dešťovými a splaškovými vodami zejména  
u části SK Tuřany a veřejné části s atletickým oválem. 

 
B. 

Čas plnění dle článku III smlouvy se mění takto:  
 
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech: 

- zaměření stávajícího stavu, provedení průzkumů a zajištění podkladů nejpozději 
do 90 dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 
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- zpracování návrhu řešení ve variantách nejpozději do 150 dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy; 

- dopracování a odevzdání studie nejpozději do 45 dnů od sdělení výběru varianty 
objednatelem; 

- zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bez vyjádření 
nejpozději do 120 dnů od odevzdání studie; 

- zajištění vyjádření DOSS, správců dopravní a technické infrastruktury a účastníků 
řízení – podání všech žádostí nejpozději do 30 dnů od zpracování projektové 
dokumentace; 

- úprava, dopracování a odevzdání projektové dokumentace dle připomínek 
nejpozději do 60 dní od obdržení posledního vyjádření dle předchozí odrážky. 

 
 

C. 
Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 292.000,- Kč bez DPH,  
a to takto: 
 
Vícepráce bez DPH             292 000 Kč 
DPH 21 %                      61 320 Kč 
Cena dle dodatku celkem vč. DPH           353 320 Kč 
 
Celková cena díla činí 1 036 000 Kč bez DPH (1 253 560 Kč vč. DPH). 

 
D. 

 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 
 
Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.  
 
  

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

 
Tento dodatek ke smlouvě byl schválen na 98/VIII. schůzi Rady městské části 

Brno-Tuřany dne 13. 6. 2022. 
 
V Brně dne V Brně dne  
 
 
Za objednatele:                                Za zhotovitele:   
 
 
 
 
Radomír Vondra Ing. Martin Jeřábek 
      starosta    jednatel      
 
 
 
 
     Ing. Petr Prokš 
    jednatel 


