
Dodatek č. 9.1. smlouvy opřenechání veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízení,
parkovacích automatů, vodních ploch a věžních hodin na správním území Statutárního města Mladá Boleslav do nájmu, ojejich

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

Dodatek č.9.1.

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 č .l, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9

( 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.
(dále jen „OSVIT")

uzavírají v souladu s §269 odst. 2 Obchodního zákoníku tento dodatek č. 9.1. 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, 9

Článek I.
Úvodní ustanovení.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.9.1. 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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Článek XI.
Předmět dodatku č.9.1. smlouvy.

1. Předmětem dodatku smlouvy je zpětné vyvázání 6 kusů parkovacích automatů
z údržby ke dni 1.4.2005 a finanční vyrovnání mezi OSVITEM a Městem.

Článek ID.
Místo plnění.

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

. Parkovací automaty

Umístění Nové ( ks ) Odstraněné ( ks ) 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 IV.
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. 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. l.ltoho to dodatku je připočtena daň z přidané
hodnoty ve výši 19%.
236.624,99 x 19% DPH = 44.958,75 Kč za 1 kalendářní rok

3. Cena za plnění předmětu smlouvy na zařízení uvedené v článku II odst. 1. dodatku č. 9.1.
včetně DPH za 1 kalendářní rok činí 281.583,74 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. smlouw bez DPH činí
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281.583.74 Kč x 35,05% = 98.695,10 Kč za 1 kalendářní rok bez DPH.

5. Cena za energii včetně DPH za 1 kalendářní rok činí:
98.695,10 Kč x 1,19% = 117.447,17 Kč

6. Cena za předmět plnění 6 kusů parkovacích automatů za II. a III. čtvrtletí roku 2005 včetně
daně z přidané hodnoty činí:
281.583.74 Kč + 117.447,17 Kč = 399.030,91 Kč x 14roku = 199.515,45 Kč

7. Cena uvedená v článku IV. odst. 6. dodatku č.9.1. bude Osvitem odečtena Městu z faktury
za zajišťování správy, provozu a údržby v souladu s ustanovením článku V. odst. 5 smlouvy
za měsíc prosinec 2005.

Článek V.
Doba trvání dodatku č. 9.1.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení.

1. Smluvní strany se dohodly, že demontáž parkovacích automatů uvedených v článku III.
tohoto dodatku, stavební úpravy s tím spojené, jejich uskladnění, konzervace, příprava
k dalšímu využití a následná montáž, budou řešeny mimo rámec smlouvy samostatnou
objednávkou vystavenou Městem na OSVIT.

2. 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, 9 zůstávají i na dále v platnosti.

3. 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.

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

V Mladé Boleslavi dne:

Za Statutární město Mladá Boleslav Za firmu Ing. Bohuslav Ottomanský -
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