
Č. sml. objednatele: 22-01-09 
Č. sml. zhotovitele: 2209 

 
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. arch. Boris Medek  
 
a 
 
Zhotovitel:   STAVBY PLUS s.r.o. 
se sídlem:   Železná 505/26, Horní Heršpice, 619 00 Brno 
IČ:    440 16 760  
DIČ:   CZ 44016760 
Statutární zástupce:  Ing. Jan Váňa, jednatel 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Č.ú.:   2704723329/0800  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Patrik Chramosta, stavbyvedoucí, Ing. Jan 
Váňa 
 

 

 

Po vzájemné dohodě uzavírají smluvní strany tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo 
„Oprava fasády kaple v k.ú. Brněnské Ivanovice“ ze dne 4. 5. 2022 (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 skutečnost, že zhotovitel při přípravě realizace 

akce zjistil vícepráce ve výši cca 70 % původní ceny díla, čímž dochází k podstatné 
změně předmětu smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli náklady vynaložené na přípravu realizace 
díla ve výši 19 120 Kč bez DPH (23 135,20 Kč vč. DPH), jak je uvedeno v příloze 
této dohody, a to na základě faktury vystavené dle čl. V smlouvy o dílo. 

4. 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. 
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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 106/VIII. schůze konané dne 3. 10. 2022. 
 
 
 
 
 
V Brně dne: V Brně dne: 
 
 
Za objednatele:                                 Za zhotovitele:   
 
 
 

 
Radomír Vondra  Ing. Jan Váňa       
      starosta               jednatel 
 



Náklady - rekapitulace měr. jed. množství Kč/m.j. Kč celkem
provedení sond + zkouška vysokotlakého omytí hod. 15 395 5925

dopravní náklady kpl 1 1600 1600

posudek - p. Poláková kpl 1 2400 2400

technické konzultace se subdodavateli ks 5 750 3750

zpracování rozdílového rozpočtu vč. přeměření hod. 11 495 5445

celkem bez DPH 19120
DPH 21% 4015,2

Celkem včetně DPH 23135,2


