
DODATEK č. 4   
 

ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících č. 376/OD/2018 uzavřené 
dne 29. 6. 2018, na základě usnesení Rady statutárního města Teplice č. 0308/18 ze 

dne 6. 4. 2018 (dále jen Smlouva) a dodatků č. 1 až 3 Smlouvy 
mezi 

 
STATUTÁRNÍM MĚSTEM TEPLICE, zastoupeným primátorem Bc. Hynkem Hanzou, nám. 

Svobody 2/2, 415 95 Teplice, IČ: 002 66 621, DIČ: CZ00266621, bankovní spojení Komerční 
banka, a.s., číslo účtu: 226501/0100, dále jen Objednatel 

 
a 
 

společností ARRIVA CITY s.r.o., zastoupenou jednatelem společnosti , 

U Stavoservisu 692/1b, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ: 267 30 448, DIČ: CZ699001947, 
bankovní spojení Komerční banka, a.s., číslo účtu 27-6605580287/0100, zapsanou v obchodním 
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 90120, dále jen Dopravce. 
 

I. 
 
Předmětem tohoto dodatku je změna místa plnění smlouvy. Dále dochází k úpravě hodnoty 
Objednaného dopravního výkonu a hodnoty poměru elektrické trakce pro kalendářní rok 2019, tj. 
období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, a to z důvodu dohodnutých úprav provozu MHD Teplice od 
1. 9. 2019 mezi Objednatelem a Dopravcem.  
 

 

II. 

 
1. Původní znění článku 2 smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a 

nahrazeno tímto zněním: 
 

2 MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1  Strany sjednávají, že Dopravce je povinen poskytovat služby spočívající v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou zejména v územním obvodu 
Objednatele, tedy vymezeném katastrálním obvodu katastrálními územími: Teplice, Teplice – 
Řetenice, Teplice – Trnovany, Prosetice, Nová Ves u Teplic, Hudcov a Sobědruhy; a 
doplňkově i v katastrálním území obcí Bystřany, Košťany, Oldřichov u Duchcova, Proboštov u 
Teplic, Přítkov a Srbice. 

 
 

2. Dále tímto dodatkem dochází: 
 
a) ke změně výše Objednaného dopravního výkonu pro období kalendářního roku 2019, tj. 

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, uvedeného v ustanovení 1.2 Smlouvy. Nová hodnota 
Objednaného dopravního výkonu pro předmětné období činí 2 101 926,4 km; 
 

b) ke změně hodnoty podílu elektrické trakce z celkového Objednaného dopravního výkonu 
pro období kalendářního roku 2019, tj. od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, uvedeného 
v ustanovení 1.9 Smlouvy. Nová hodnota podílu elektrické trakce z celkového 
Objednaného dopravního výkonu pro předmětné období činí 71,62 %. 

 

 

 

 

 

 



III. 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1 až 3 Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  

a) Příloha č. 1 – Přehled kilometrických výkonů MHD Teplice pro období od 1. 1. 2019          
do 31. 12. 2019, 

b) Příloha č. 2 – Platební kalendář pro úhradu záloh v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. 
 

3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nabývá dnem 1. září 2019, a to v souladu s usnesením Rady města Teplice č. 0629/19 ze dne 
23. 8. 2019. 

4. Dodatek se vyhotovuje v počtu pěti originálů, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a 
Dopravce dvě vyhotovení originálu. 

5. Veškeré informace uvedené v tomto dodatku ke Smlouvě jsou považovány za veřejné a 
podléhají zveřejnění dle obecně závazných předpisů, stejně tak jako dodatek samotný. 
Zveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel. 

6. Se zněním tohoto dodatku ke Smlouvě obě smluvní strany souhlasí a svůj souhlas potvrzují 
podpisem odpovědných zástupců. 

 

 

 

V Teplicích dne 28. 8. 2019    V Praze dne 29. 8. 2019 
 
 
Za město Teplice:      Za  ARRIVA CITY s.r.o.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------   ----------------------------------------------- 
    Bc. Hynek Hanza            
                    primátor                  jednatel společnosti 




