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STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor investic a územního plánování 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

                                                                                                 SML1024651               

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  
se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

    Zastoupeno:              Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem  
IČ:     000 81 531 
Osoba oprávněna jednat 
ve věcech smluvních: 

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických:       

bankovní spojení:   
číslo účtu:     
(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)         

            
 a 

 

2. Stavchem, spol. s r.o. 
zastoupená/ý:    Ing. Stanislavem Svobodou 
se sídlem:   Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem 
IČ:     473 072 00     
DIČ:    CZ47307200  
bankovní spojení:   
číslo účtu:     
pověřená osoba k jednání: Ing. Stanislav Svoboda   
(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely tento  

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Dodatek č. 2“) 

 

I.  Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce budovy MmÚ - okna“ – PD+IČ 
(dále jen „Smlouva“). Následně dne 8. 6. 2020 byl uzavřen Dodatek č. 1, jehož podstatou 
je prodloužení doby plnění díla.   

 
2. Při konečné fakturaci ceny za dílo bylo zjištěno, že ve smlouvě o dílo jsou chybně uvedeny 

ceny vč. DPH. Jedná se o zjevnou nesrovnalost, nemající vliv na zadávací řízení ani na 
plnění smluvního vztahu.  
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3. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. XV. bod 9. 
uzavřené Smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 2, jehož podstatou je úprava ceny díla 
vč. DPH. 

 

                                                            II. Předmět 

1.  Smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že článek V., odst. 1. nově zní: 

 

V. Cena a platební podmínky 

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 

cenu v celkové výši: 

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)                         340 000,00 Kč 

DPH 21 %                                                                  71 400,00 Kč 

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

Cena celkem včetně DPH                                        411 400,00 Kč 

(Slovy: „čtyřistajedenácttisícčtyřista korun českých“ 

 

Z celkové ceny díla činí: 

 

a) Cena za zabezpečení vstupních podkladů, vyhotovení projektové dokumentace a 

zajištění příslušných povolení: 

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)                         315 000,00 Kč 

DPH 21 %                                                                   66 150,00 Kč 

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

Cena celkem včetně DPH                                         381 150,00 Kč 

(Slovy: třistaosmdesátjedentisícstopadesát korun českých“ 

 

b) Cena za provedení autorského dozoru: 

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)                            25 000,00 Kč 

DPH 21 %                                                                     5 250,00 Kč 

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

Cena celkem včetně DPH                                           30 250,00 Kč 

(Slovy: „třicettisícdvěstepadesát korun českých“) 

 

 

  

III. Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v Registru smluv zajistí 
Objednatel. 

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a 
jedno vyhotovení zhotovitel. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 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  

  

Objednatel: 

........................................................... 

Zhotovitel: 

.................................................... 

 
 

        

Ing. Stanislav Svoboda  

jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 Jméno a 

příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 

 

referent OMOSRI   

Vedoucí 

odboru 

vedoucí 

odboru 

OMOSRI   

Správce 

rozpočtu 

referent OMOSRI   

Právně 

posoudil 

Mgr. Ingrid 

Stará 

právník Právní odbor   

Č. usnesení 

RM/ZM 

 Dne              

Č. smlouvy v 

RS 

 Dne 

 

 

Odkaz na 

profil 

zadavatele 

 




