
                                                                                      

Č. sml.: 22-01-02 

 
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:   7Z3 s.r.o. 
se sídlem:   Myslivecká 889/26a, 620 00 Brno  
IČ:    293 69 983  
DIČ:   CZ29369983 
jehož jménem jedná: Ing. Zdeněk Oprchal, jednatel 
Bankovní spojení:  Fio banka a.s.  
Č.ú.:    2201774028/2010 

 
se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 24. 1. 2022, č. 22-01-02 

 

„Připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na inženýrské sítě - PD“ 
 

takto: 
 

A. 
Předmět díla dle článku II odst. 2 smlouvy se mění takto: 
 
2. Předmětem díla je  

- zpracování projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění přípojek technické 
infrastruktury v rozsahu dokumentace pro provedení stavby na připojení pozemku 
p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na vodovod, splaškovou kanalizaci a plyn, 

- projednání a zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o umístění přípojek 
technické infrastruktury na připojení pozemku p.č. 3830 v k.ú. Tuřany na vodovod, 
splaškovou kanalizaci a plyn, 

- zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení 
stavby na umístění a povolení zařízení na likvidaci dešťových vod, 

- projednání a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení zařízení na 
likvidaci dešťových vod, 

- zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení 
stavby na prodloužení chodníku při ulici Hanácké, 

- projednání a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení na prodloužení 
chodníku při ulici Hanácké, 

- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na všechny části 
předmětu díla dle tohoto odstavce. 
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Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí licence ke zpracované 
dokumentaci a jejímu hmotnému zachycení, a to na celou dobu trvání ochrany 
majetkových práv plynoucích z autorství vybraného dodavatele. 
 

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

- zpracování projektové dokumentace (všech částí) bez dokladové části nejpozději 
do 60 dní ode dne účinnosti této smlouvy; 

- zajištění projednání pro vydání rozhodnutí nejpozději do 150 dní od zpracování 
projektové dokumentace (všech částí) bez dokladové části; 

- zajištění vydání rozhodnutí nejpozději do 60 dní od dokončení projektové 
dokumentace (všech částí) včetně dokladové části. 

 
 

C. 
Cena díla sjednaná v článku IV. smlouvy se zvyšuje o částku 10.000,- Kč, a to takto: 
 
Vícepráce bez DPH             10 000 Kč 
DPH (není plátce)                            0 Kč 
Cena dle dodatku celkem vč. DPH           10 000 Kč 
 
Celková cena díla činí 150.000 Kč (není plátce 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. Zdeněk Oprchal       
      starosta                    jednatel 


