
 

MĚSTO CHLUMEC 

Muchova 267, 403 39 Chlumec; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; www.mesto-chlumec.cz 

 

 

Dodatek č.4, EVIDENČNÍ ČÍSLO V/24/2021  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., 
 
dále jen „objednatel“ na straně jedné  
 
a 
 
1.2             Ústecké dopravní stavby s.r.o. 

se sídlem: Husovo náměstí 18, 403 17 Chabařovice 
Zastoupen:     Jindřichem Bährem 
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.,   
 
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 
Při pokládce dlažby k nájezdu do zadní části opěrné zdi a k jevišti a  při položení a montáži 
odvodňovacího žlabu vznikly vícenáklady související s položením asfaltu ke spojení se silnicí 
Skřivánčí.  
 
 
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: 
 
      Cena bez DPH          2 624 320,17 Kč 
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      DPH 21%                                                                          551 107,24 Kč  
 
       _____________________________________________________________ 
       Cena celkem včetně DPH                                           3 175 427,41 Kč 
 

 
Dle předaného rozpočtu zadaných prací, včetně prací specifikovaných v příloze tohoto 
dodatku. 
 
(slovy: tři milióny sto sedmdesát pět tisíc čtyři sta dvacet sedm korun čtyřicet jedna haléřů) 
 
 
článek VI. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 6.1. takto: 

 

6.1. Termín provedení díla se nemění:  
        Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro objednatele nejpozději do 
        31.03.2021. 

 

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 Rady města Chlumec  č. 14/64R/2021 
dne 31.03.2021. 
 
Příloha:   rozpočet - vícepráce a méněpráce  
 
 
 
 
V Chlumci, dne 31.03.2021     V Chabařovicích, dne 01.04.2021 

    …
         Za objednatele:                       Za zhotovitele:  


