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Dodatek č. 2  ke Smlouvě  o dílo  

uzavřené  dle ustanovení § 2586 a násl.   
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění  

 
 
 

 
 
 
 

I. S m l u v n í   s t r a n y 
 
 
Objednatel : 
Název                                :  Statutární město Ústí nad Labem 

se sídlem   :  Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
zastoupené              :  Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města   
IČ   :  00081531 
DIČ   :  CZ 00081531 
Bankovní spojení :  

  
Zástupce  ve věcech technických :   
Jméno a příjmení :  
telefon    :  
e-mail   :  

 
a 
 
Zhotovitel: 
Název (jméno a příjmení) :  METALL QUATRO spol. s r.o. 

Sídlo               :  čp. 600, 431 59 Vysoká Pec 
Zastoupený  :   Miroslavem Štýbrem, jednatelem 
IČ    :   61538213 
DIČ   :   CZ61538213 
Bankovní spojení  :   

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem, oddíl C, vložka 7746 od  10.10.1994 
Zástupce pro věcná jednání: Miroslav Štýbr  

 
telefon/fax  :        
e-mail   :       
ID datová schránka           :  ab8mef6 

 

 

 

 

SML1019441
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II.   Předmět dodatku č. 2 

 
1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. 

III. bod 3. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož podstatou 
jsou dílčí změny, které jsou přesně specifikovány ve Změnovém listu č. 2, 
který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 
 

2) Celková cena za dílo dle čl. III. bod 1. smlouvy se tímto dodatkem snižuje o 
celkovou částku ve výši 24 483,90 Kč bez DPH. 
 

3) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 
 
 
 

III. Podpisy smluvních stran 
 

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. 
 
 
 
 
Ve Vysoké Peci dne  
 
 
 
 
 

   V Ústí nad Labem dne  

Zhotovitel:     Objednatel: 
Miroslav Štýbr 
jednatel společnosti 

    Ing. Věra Nechybová 
    primátorka města 

 
 
 
 
             
Příloha: Změnový list č. 2

 




