
Dodatek č. 9 smlouvy opřenechání veřejného osvětlení, slavnostního osvětleni, vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízení,
parkovacích automatů, vodních ploch a věžních hodin na správním území Statutárního městaMladá Boleslav do nájmu, ojejich

provozováni a správě podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 663 a násl. občanského zákoníku.

Dodatek č.9

Smlouvy na „ Zajištění správy, provozu, údržby veřejného a slavnostního osvětlení,
vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízení, parkovacích automatů, věžních
hodin a údržby vodních ploch na správním území Statutárního města Mladá Boleslav44

ze dne 7.11.2002 ve znění jejích dodatků ě .l, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 8.1
( dále jen dodatek )

Smluvní strany:

Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

Bankovní spojení KB Mladá Boleslav č.ú.

Zastoupené primátorem Mgr.
( dále jen „Město" )

a

Ing. Bohuslav Ottomanský - OSVIT SERVIS
Štúrova 569
293 01 Mladá Boleslav

Bankovní spojení KB Mladá Boleslav č.ú.

Zastoupená podnikatelem Ing. Bohuslavem Ottomanským
(dále jen „O SV IT )

uzavírají v souladu s §269 odst. 2 Obchodního zákoníku tento dodatek č. 9 ke smlouvě na
„Zajištění správy, provozu, údržby veřejného a slavnostního osvětlení, světelně signalizačního
zařízení, parkovacích automatů, věžních hodin a údržby vodních ploch na správním území
Statutárního města Mladá Boleslav" ze dne 7.11.2002 ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 2.1, 3,
3.1, 3.2, 4, 4 .1 ,5 , 6, 7, 8, 8.1

Článek I.
Úvodní ustanovení.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.9 v souladu se smlouvou na „ Zajištění správy,
provozu, údržby veřejného a slavnostního osvětlení, vánočního osvětlení, světelně
signalizačního zařízení, parkovacích automatů, věžních hodin a údržby vodních ploch na
správním území Statutárního města Mladá Boleslav" ze dne 7.11.2002
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Dodatek č. 9 smlouvy o přenecháni veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízení,
parkovacích automatů, vodních ploch a věžních hodin na správním území Statutárního městaMladá Boleslav do nájmu, ojejich

provozování a správě podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 663 a násl. občanského zákoníku.

Článek EL
Předmět dodatku č.9 smlouvy.

1. Předmětem dodatku smlouvy je zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení ve
vlastnictví a na správním území Statutárního města, které ke dni uzavření tohoto dodatku
smlouvy Město převzalo do svého vlastnictví od doby podpisu smlouvy v souladu s článkem
V. odst. 6.2. a od doby platnosti dodatku č. 8.1.
2. Ke dni uzavření dodatku č. 9 se zvýšil počet světelných bodů veřejného osvětlení o 97 ks.
3. Ke dni uzavření dodatku ě. 9 se zvýšil počet světelných bodů slavnostního osvětlení
o 10 ks. Jedná se o zařízení jiného typu - zvýšení intenzity osvětlení na přechodech pro
chodce
4. Ke dni uzavření dodatku č. 9 se zvýšil počet světelně signalizačních zařízení o 1 ks.
5. Ke dni uzavření dodatku č. 9 se snížil počet parkovacích automatů o 6 ks.

Článek HI.
Místo plnění.

Místo plnění pro zařízení uvedené v článku II. odst. 2. je uvedeno v tabulce č.l.
Tabulka č. 1

Veřejné osvětlení

Umístění Nové ( ks ) Odstraněné ( ks ) Rozdíl ( ks )

Východní průmyslová zóna +7 +7
Podchlumí +1 +1
Komunikace 1/38 +65 +65
Koněvova +2 +2
Debř na 1/38 +22 -3 +19
Jana Palacha +3 +3
Celkem kusů +97

Místo plnění pro zařízení uvedené v článku II. odst. 3. je uvedeno v tabulce č.2.
Tabulka č. 2.

Slavnostní osvětlení - zařízení jiného typu

Umístění Nové ( ks ) Odstraněné ( k s ) Rozdíl ( k s )

Komunikace 1/38 +8 +8
Havlíčkova u Kauflandu +2 +2
Celkem kusů + 1 0

Místo plnění pro zařízení uvedené v článku II. odst. 4. je uvedeno v tabulce č.3.
Tabulka č. 3.

Světelně signalizační zařízení

Umístění Nové ( ks ) Odstraněné ( k s ) Rozdíl ( ks )

Havlíčkova x 1/38 +1 +1
Celkem kusů +1
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Dodatek č. 9 smlouvy o přenecháni veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízení,
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provozováni a správě podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 663 a násl. občanského zákoníku.

Místo plnění pro zařízení uvedené v článku II. odst. 5. je uvedeno v tabulce č.4.
Tabulka č. 4.

Parkovací automaty

Umístění Nové ( ks ) Odstraněné ( k s ) Rozdíl ( ks )

Staroměstské náměstí -2 -2
Komenského náměstí -2 -2
Mírové náměstí -1 -1
Na Kozině -1 -1
Českobratrské náměstí -1 -1
Koněvova ulice +1 +1
Celkem kusů -6

Článek TV.
Platby a platební podmínky.

1. V souladu s ustanovením článku V. odst. 4.2. smlouvy je proveden výpočet ceny za plnění
předmětu smlouvy v rozsahu článku II. tohoto dodatku.

1.1. Veřejné osvětlení podle článku V odst. 4.2.1. smlouvy
97 světelných bodů x 4,90 Kč/den x 365 dní = 173.484,50 Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se na základě dodatku č.3.2 článku III. upravuje o vliv inflace za rok 2003
173.484.50 Kč x 0,1% inflace = 173,48 Kč
173.484.50 Kč + 173,48 Kč = 173.657,98 Kč za 1 kalendářní rok
Tato cena se na základě dodatku č.7 článku II. odst. 3.3 upravuje o vliv inflace za rok 2004
173.657.98 Kč x 2,8% = 4.862,42 Kč
Cena za údržbu 97 světelných bodů činí bez DPH činí
173.657.98 Kč + 4.862,42 Kč = 178.520,41 Kč

1.2. Slavnostní osvětlení podle článku V odst. 4.2.2. smlouvy
10 světelných bodů x 15,80 Kč/den x 365 dní = 57.670,- Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se na základě dodatku č.3.2 článku III. upravuje o vliv inflace za rok 2003
57.670, - Kč x 0,1% inflace = 57,67 Kč
57.670, - Kč + 57,67 Kč = 57.727,67 Kč za 1 kalendářní rok
Tato cena se na základě dodatku č.7 článku II. odst. 3.3 upravuje o vliv inflace za rok 2004
57.727.67 Kč x 2,8% = 1.616,37 Kč
Cena za údržbu 10 světelných bodů činí bez DPH činí
57.727.67 Kč + 1.616,37 Kč = 59.344,04 Kč

1.3. Světelně signalizační zařízení podle článku V odst. 4.2.4. smlouvy
1 světelně signalizačních zařízení x 438,- Kč/den x 365 dní = 159.870,- Kč za 1 kalendářní
rok.
Tato cena se na základě dodatku č.3.2 článku III. upravuje o vliv inflace za rok 2003
159.870,- Kč x 0,1% inflace = 159,87 Kč
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Dodatek č. 9 smlouvy opřenechání veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízení,
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provozování a správě podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 663 a násl. občanského zákoníku.

159.870,- Kč + 159,87 Kč = 160.029,87 Kč za 1 kalendářní rok
Tato cena se na základě dodatku č.7 článku II. odst. 3.3 upravuje o vliv inflace za rok 2004
160.029.87 Kč x 2,8% = 4.480,84 Kč
Cena za údržbu 1 světelně signalizačního zařízení činí bez DPH činí
160.029.87 K č+ 4.480,84 Kč = 164.510,71 Kč

1.4. Parkovací automaty podle článku V odst. 4.2.5. smlouvy
6 parkovacích automatů x 105,- Kč/den x 365 dní = 229.950,- Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se na základě dodatku č.3.2 článku III. upravuje o vliv inflace za rok 2003
229.950, - Kč x 0,1% inflace = 229,95 Kč
229.950, - Kč + 229,95 Kč = 230.179,95 Kč za 1 kalendářní rok
Tato cena se na základě dodatku č.7 článku II. odst. 3.3 upravuje o vliv inflace za rok 2004
230.179.95 Kč x 2,8% = 6.445,04 Kč
Cena za údržbu 6 parkovacích automatů bez DPH činí
230.179.95 Kč + 6.445,04 Kč = 236.624,99 Kč

2. K cenám uvedeným v článku IV odst. 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. tohoto dodatku je připočtena
daň z přidané hodnoty ve výši 19%.
178.520,41+59.344,04+164.510,71-236.624,99 = 165.750,17 x 19% DPH = 31.492,53 Kč za
1 kalendářní rok

3. Cena za plnění předmětu smlouvy na zařízení uvedené v článku II odst. 1. dodatku č. 9
včetně DPH za 1 kalendářní rok činí 197.242,70 Kč.

4. Cena za energii potřebnou k plnění předmětu smlouvy na zařízení uvedeném v článku II.
odst. 1. dodatku č. 8 za 1 kalendářní rok dle článku VI odst. 4. smlouvy bez DPH činí
197.242,70 Kč x 35,05% = 69.133,57 Kč za 1 kalendářní rok bez DPH.

5. Cena uvedená v článku V. odst. 3.a 4. dodatku č.9 bude Městem placena v souladu
s ustanovením článku V odst. 5. smlouvy.

Článek V.
Doba trvání dodatku č. 9.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.10.2005.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy na „Zajištění správy, provozu, údržby veřejného a
slavnostního osvětlení, světelně signalizačního zařízení, parkovacích automatů, věžních hodin
a údržby vodních ploch na správním území Statutárního města Mladá Boleslav“ a jejích
dodatků č. 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 8.1 zůstávají i na dále v platnosti.
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daň z přidané hodnoty ve výši 19%.
178.520,41+59.344,04+164.510,71-236.624,99 = 165.750,17 x 19% DPH = 31.492,53 Kč za 
1 kalendářní rok

3. Cena za plnění předmětu smlouvy na zařízení uvedené v článku II odst. 1. dodatku č. 9 
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Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.10.2005.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy na „Zajištění správy, provozu, údržby veřejného a 
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provozování a správě podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 663 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva s jejímž obsahem bezvýhradně souhlasí je
výrazem jejich pravé a svobodné vůle a byla uzavřena dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží
dva stejnopisy.

V Mladé Boleslavi dne:.......... ř.??:?..

Za Statutární město Mladá Boleslav Za firmu Ing. Bohuslav Ottomanský -
-O SV IT SERVIS
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