
DODATEK č. 3 
SMLOUVY O DÍLO č. 2015-0138/OR 

 
na akci „Rekonstrukce ½ MK ul. Dělnická“ 

 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

 
mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  

Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města 

IČO: 00261238 

DIČ: CZ 00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ 

:  

Zhotovitel: Zempra DC, s.r.o. 

Sídlo: Václavské nám. 819/43, 110 00 Praha 1 

Statutární zástupce: Martin Černý – jednatel společnosti 

IČO: 25480065 

DIČ: CZ25480065 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Děčín 

Číslo účtu: 926282339/0800 

 
Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 3 smlouvy o 
dílo v následujícím znění níže uvedených článků :   
 
 

IV. Cena za dílo 
 

Odstavec 1. se mění následovně : 
 
Dle SoD a dodatku č. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla ve výši 3 112 807,47 Kč bez 
DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede změny ve stavebních výkonech 
spočívajících ve vícepracích a to pokládka vyrovnávací vrstvy včetně výškové úpravy 
uličních vpustí.  

 říloze tohoto dodatku smlouvy (položkové ocenění víceprací).      
Cena za dílo dle SoD a dodatku č.1 bez DPH 3 112 807,47 Kč    

            Cena víceprací     879 800,-   Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celková cena díla bez DPH    3 992 607,47 Kč    
 

 
 

 



V. Platební podmínky 
 

Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedených prací, přičemž skutečné 
množství vyrovnávací vrstvy bude doloženo vážními lístky. 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

 
Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý 
po dvou vyhotoveních.  
Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem. Souhlas potvrzují svým podpisem.   
  
 
 
 
 
   

          

V Děčíně dne                                                                       V Děčíně dne  

 

 

........................................... ..................................... 
Mgr. Marie Blažková                                                            Martin Černý   
primátorka města                                                                 jednatel společnosti 


