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Dodatek č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 Číslo 76/2020                                          

 

Statické zabezpečení a oprava opěrné zdi za KD 
 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1   MĚSTO CHLUMEC 

se sídlem:  Muchova 267, 403 39 Chlumec 
IČ:  00391387 
DIČ:  CZ 391387 
zastoupené: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města 
bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 27-0882501359/0800 
 
dále jen „objednatel“ na straně jedné  
 
a 
 
1.2             Ústecké dopravní stavby s.r.o. 

se sídlem: Husovo náměstí 18, 403 17 Chabařovice 
Zastoupen:     
IČ:  02739925 
DIČ:  CZ02739925 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl   C, 
vložka 39479/KSUKL   
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.,  č.ú. 9459073001/5500  
 
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.2: 
 
 

Preambule 
Za účasti zástupce města Chlumec, zhotovitele, AD a TDI bylo rozhodnuto, že v zadní části 
opěrné zdi (u silnice Skřivánčí) bude místo dřevěného plůtku usazeno na gabiónovou zeď 
zábradlí s protikorozní ochranou žárovým pozinkováním. Vzhledem k pandemii COVID 19 a 
vyhlášení nouzovému stavu se významně prodlužují lhůty v zinkovnách a to na 14 dní až 
měsíc. Dále bylo rozhodnuto o drobných úpravách podkladů příjezdové komunikace, 
pořízení okapového chodníku kolem budovy, osazení betonové palisády.   
 
Z těchto důvodu se mění: 
 

 článek V. CENA PLNĚNÍ, FAKTURACE bod 5.1 takto: 

 
5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu se smlouvou 
      cenu v celkové výši: 
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      Cena bez DPH          2 617 202,75 Kč 
      DPH 21%                                                                          549 612,58 Kč  
 
       _____________________________________________________________ 
       Cena celkem včetně DPH                                           3 166 815,33 Kč 
 

 
Dle předaného rozpočtu zadaných prací. 
 
(slovy: tři milióny sto šedesát šest tisíc osm set patnáct korun třicet tři haléřů) 
 
 
článek VI. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 6.1. takto: 

 

6.1. Termín provedení díla:  
        Dílo bude zahájeno ihned po podpisu smlouvy o dílo. 
        Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do 
        31.01.2021. 

 

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden 
výtisk obdrží zhotovitel. 
 
 
Ostatní náležitosti smlouvy č. 76/2020 se nemění. 
 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením usnesení rady města č.18/56R/2020 
dne 16.12.2020. 
 
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby 
Příloha č. 2 - Nabídka víceprací a méněprací zhotovitele 
 
 
 
V C    V Cha
 
 
 
 
…………………………………..     ………………
         Za objednatele:                       Za zhotovitele:  


