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STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor investic a územního plánování 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

SML1021967                                                                                                                 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen 

„Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

    Zastoupeno:              Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou 

IČ:     000 81 531 

bankovní spojení:    

číslo účtu:     

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. ELA LITVÍNOV, spol. s r.o. 

zastoupená/ý:    Miroslavem Beránkem, jednatelem společnosti   

se sídlem:   Hornická 337, 435 42  Litvínov - Janov 

IČO:     64653137     

DIČ:    CZ64653137   

bankovní spojení:    

číslo účtu:    

Pověřená osoba k jednání: Miroslav Beránek 

    

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

uzavřené dne 10. 4. 2018: 

 

II.   Předmět Dodatku č. 2 

1) Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě ustanovení čl. III. bod 
9. uzavřené smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 2, jehož jsou dílčí změny, které 
jsou přesně specifikovány ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto 
dodatku. 
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2) Celková cena za dílo dle čl. V. bod 1. smlouvy a dle čl. II. bod 3) dodatku č. 1 se tímto 
dodatkem snižuje o částku 18 008,96 Kč bez DPH. 
 

3) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna. 
 
 

III. Podpisy smluvních stran 
 

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 Litvínově dne  

Objednatel: 

 

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

    Zhotovitel: 

 

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

       Ing. Věra Nechybová 

Primátorka Statutárního města 

         Ústí nad Labem 

     Miroslav Beránek 

   jednatel společnosti 

 

            

Příloha: změnový list č. 2




