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Společnost je držitelem certifikátů systému řízení jakosti dle normy ISO 9001:2009 

MHD; Příměstská  doprava; Oprava a údržba silničních motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků vč. karoserií, elektrických a 
elektrotechnických zařízení a příslušenství; Provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček; Autoškola 

 

 
 

D O D A T E K   č. 2 

ke smlouvě č. 67/15  
o zajištění přepravy osob 

 

Smluvní strany 

 

Obchodní firma   :  DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 

Sídlo                  : 434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23 

IČ         : 62242504 

DIČ         : CZ62242504     

Bankovní spojení     : XXX 

Číslo účtu          : XXX 

Obchodní rejstřík    : Krajský soud v Ústí nad Labem  

    Oddíl B, vložka 660  
 

(dále též dopravce nebo DPmML,a.s.) 

 

Osoba pověřená jednáním za DPmML, a.s. ve věcech plnění této smlouvy: 

Zdeněk Brabec, předseda představenstva 

a Bc. Daniel Dunovský, člen představenstva a ředitel akciové společnosti 

 

a 

 

Název     : Severní energetická, a.s. 

Sídlo     : Václava Řezáče 315, 434 01 Most 

IČ     : 28677986 

DIČ     : CZ 699003245 

Bankovní spojení   : XXX 

Číslo účtu    : XXX 

Obchodní rejstřík   : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka číslo 1986 

Číslo smlouvy    : SE-2015-74 
 

(dále též objednatel) 

 

Osoba pověřena jednáním za Severní energetickou, a.s. ve věcech plnění této smlouvy: 

XXX, ekonomický ředitel společnosti 

XXX, personální ředitel společnosti 
 

 

Článek 1 
 

1.1 DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. a Severní energetická, a.s. uzavřely dne 

1. 4. 2015 smlouvu o zajištění služeb spočívajících v přepravě osob autobusovou dopravou 

na území města Mostu, Litvínova a městských částí Čepirohy, Komořany a přilehlých 

průmyslových zón prostřednictvím linek městské autobusové dopravy č. 12 a 31 (dále jen 

„smlouva“). K této smlouvě byl smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1. Rozsah smlouvy 

byl dle Článku 1, odst. 1 a Článku 6, odst. 1 stanoven v příloze č. 1 smlouvy. Smluvní strany 
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tímto shodně prohlašují, že původní znění přílohy č. 1 nahrazují s účinností ke dni uzavření 

tohoto dodatku novým zněním přílohy č.1, které je přílohou tohoto dodatku. 
 

 

Článek 2 
 

2.1 Smluvní strany tímto sjednávají změnu výše uvedené smlouvy v čl. 11, odstavec 1 a 

doplnění odstavců 6, 7 v čl. 11, následovně. 
 

Článek 11, odstavec 1 : 

Tato smlouva nabývá účinnosti uzavřením a uzavírá se na dobu určitou, a to do 

31. prosince 2018. 
 

Článek 11, odstavce 6, 7 : 

6. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona 

o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zněním 

uveřejní Dopravce, a to nejpozději do 25 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 

V případě nesplnění tohoto ujednání může smlouvu uveřejnit v registru Objednatel. 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 

340/2015 Sb. O registru smluv. 
 

2.2 Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna. 
 

 

Článek 3 
 

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3.2 Smluvní strany shodně uznávají a prohlašují, že již od 1. 1. 2017 dopravce poskytoval 

plnění a objednatel přijímal plnění a to na základě podmínek sjednaných mezi stranami 

v předchozí neformální ústní dohodě, které jsou shodné s podmínkami sjednanými v tomto 

Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 67/15 o zajištění přepravy osob. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě 

č. 67/15 o zajištění přepravy osob ode dne uzavření výše specifikovanou ústní dohodu 

v celém rozsahu nahrazuje. 

3.3 Tento dodatek smlouvy o zajišťování přepravy osob smluvní strany sjednaly nikoliv pod 

nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. 

3.4 Tento dodatek smlouvy je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé straně zůstává po 

 dvou oběma stranami podepsaných vyhotoveních.  
 

Datum:       Datum: 
 

Za dopravce                Za objednatele  

 

 

 

………………………….     …………………………. 

Zdeněk Brabec      XXX 

předseda představenstva     ekonomický ředitel společnosti 

 

 

 

………………………….     …………………………. 

Bc. Daniel Dunovský       XXX 

člen představenstva      personální ředitel společnosti 

a ředitel akciové společnosti      


