
STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

              Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

SML1023011 

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě 

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

     Zastoupeno:   Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:                 000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech smluvních:  

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: 

bankovní spojení:  

                   číslo účtu:               

  (dále jen „příkazce“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

    2. Tomáš Kratina    

se sídlem:   Hlavní 203, Ústí nad Labem 403 31 

IČO:     65094735     

DIČ:    CZ6908272910    

bankovní spojení:      

číslo účtu:    

Pověřená osoba k jednání:  Tomáš Kratina  

    

(dále jen „příkazník“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o 
obstarání věci na výkon inženýrské činnosti v souladu s ustanovením § 2430 a 

násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“) 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku: 

 

 

 



I.   Předmět Dodatku č. 1 

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XI. bod 5. 
uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož podstatou jsou změny, které vznikly 
nerealizováním V. etapy, a to:  

 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění 
inženýrské činnosti, technického dozoru stavby na stavbě „Městský stadion Ústí nad 
Labem - dovybudování areálu - II. etapa“ (dále jen „obstarání věci“ nebo „předmět 
smlouvy“). 

 

 

IV. Místo a čas plnění 

1.  Místem plnění této smlouvy je: 
     II. etapa: Městský stadion Ústí nad Labem, Masarykova 780/228, 400 01 Ústí nad Labem,   
     pozemek parc. č.: 441/81 a 2000/1, k. ú. Klíše. 
      
2. Doba plnění této Smlouvy: 
    Realizace akce: II. etapa do 6 měsíců od výzvy objednatele, přičemž termín zahájení   
    činnosti je červenec 2019. 
 
    Činnost související se záruční dobou na stavbu minimálně 60 měsíců od převzetí stavby. 
 
 

 V. Cena a platební podmínky 

1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výši 

  Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)        63 000,00 Kč 

  DPH 21 %                                                                13 230,00 Kč 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Cena celkem včetně DPH                                      76 230,00 Kč 

  (Slovy: „Sedmdesátšesttisícdvěstětřicetkorun českých“) 

       

činnost Kč bez DPH Kč vč. DPH 

II. etapa realizace 62 000,00 75 020,00 

II. etapa kompletní administrace reklamačních řízení 1 000,00 1 210,00 

 

 

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 
 

 
 
 
 
 
 



II. Podpisy smluvních stran 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na  
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

 

V Ústí nad Labem dne                                                          V Ústí nad Labem dne   

 

Příkazce:            Příkazník: 

 

 

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

                                                                  Tomáš Kratina   

 

 




