
Dodatek č. 10 smlouvy o přenechání veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, vánočního osvětleni, 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.

Dodatek č.10

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, 9.1:

( dále jen dodatek )

Smluvní strany:

1 Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

Mladá Boleslav č.ú.

Zastoupené primátorem Mgr.
( dále jen „Město“ )

a

2 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. 10 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, 9.1.

Článek I.
Úvodní ustanovení.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.10 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 (dále jen ,,smlouva“).
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provozování a správě podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 663 a násl. občanského zákoníku.

Článek EL
Předmět dodatku č. 10 smlouvy.

1. Předmětem dodatku č. 10 smlouvy je změna rozsahu zařízení, které ke dni uzavření tohoto
dodatku smlouvy Město převzalo nebo vyjmulo ze svého vlastnictví od doby podpisu
smlouvy a od doby platnosti dodatku č. 9, v souladu s článkem V. odst. 6.2 smlouvy:
2.1 Ke dni uzavření dodatku č. 10 se zvýšil počet světelných bodů veřejného osvětlení o

27 ks.
2.2 Ke dni uzavření dodatku č. 10 se zvýšil počet vánočního osvětlení o 500 ks.
2.3 Ke dni uzavření dodatku č. 10 vyjmutí 1 ks parkovacího automatu z předmětu plnění

smlouvy. Za období od 1.4.2005 do 31.12.2005 bude provedeno s tím související
. finanční vyrovnání.

2.4 Ke dni uzavření dodatku č. 10 převzetí správy zařízení jiného typu - světelných řetězů
v počtu 4 kusů a stanovení ceny za jejich provoz a údržbu.

2. Předmětem dodatku smlouvy je úprava ceny za energii určenou na provoz spravovaného
zařízení uvedené v čl. VI. odst. 4 smlouvy, v souladu s čl. VII. odst. 13 smlouvy, upravená
následně uzavřenými dodatky smlouvy.
2.1. Ke dni 1.1. 2006 upravil dodavatel el. energie STE a.s. cenu sazeb na veřejné osvětlení
z dosavadních 1,5427 Kč za 1 kW/h na 1,5851 Kč za 1 kW/h. Nárůst ceny činí 2,75 %.
2.2. Pro výpočet ceny za energii určenou na provoz spravovaného zařízení se změní

výpočtový koeficient z původních 35,05% na 36,014%.

3. Předmětem dodatku smlouvy je úprava ceny za přenechání spravovaného zařízení uvedené
v článku V. odst. 1. a odst. 4.1, 4.2. smlouvy a následně uzavřených dodatků na základě
roční míry inflace za 12 měsíců roku 2005 vyhlášené Českým statistickým úřadem ve výši
1,9%.

Článek m .
Místo plnění.

Místo plnění pro zařízení uvedené v článku II. odst. 1.1. je uvedeno v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1.

Veřejné osvětlení

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

Sámalova ul. Dubce +10 -8 +2
Krátká ul. parkovací plochy +16 -9 +7
Podlážky rozšíření parkoviště +3 +3
Jemníky odbočka směr Repov +2 +2
Jemníky pod statkem +4 +4
Na Karmeli úprava +1 -1 0
Oválná ul. na Vandrovce +3 +3
Krátká U stadionu u parkovacího +3 +3
domu - rozšíření chodníku
Mackova +4 -4 0
Podlážky prodloužení u zahrádek +3 +3
Celkem kusů +27
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Místo plnění pro zařízení uvedené v článku II. odst. 1.2. je uvedeno v tabulce č.2.
Tabulka č. 2. .

Vánoční osvětlení

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

Bezděčín +160 +160
Kateřiny Militké a Železná ulice +80 +80
Debř +160 +160
Cejetičky +100 +100
Celkem kusů + 5 0 0

Místo plnění pro zařízení uvedené v článku II. odst. 4. je uvedeno v tabulce č. 1.3.
Tabulka č. 3

Parkovací automaty

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

Koněvova ulice -1 -1
Celkem kusů -1

Místo plnění pro zařízení uvedené v článku II. odst. 1.4. je uvedeno v tabulce č.4.
Tabulka č.4.

Světelné řetězy

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

Podlážky 2 +2
Cejetice 2 +2
Celkem kusů +4

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. odst. 1 tohoto dodatku.

1.1. Veřejné osvětlení podle článku V odst. 4.2.1. smlouvy v rozsahu uvedeném v článku II.
odst. 1.1. dodatku č. 10.
27 světelných bodů x 4,90 Kč/den x 365 dní = 48.289,50 Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se na základě následně uzavřených dodatků upravuje o vliv inflace za rok 2003 a
rok 2004
48.289,50 Kč x 0,1% inflace x 2,8% inflace = 49.691,25 Kč za 1 kalendářní rok
Tato cena se na základě dodatku č.10 upravuje o vliv inflace za rok 2005
49.691.25 Kč x 1,9% = 944,14 Kč
Cena za údržbu 23 světelných bodů činí bez DPH činí
49.691.25 Kč + 944,14 Kč = 50.635,38 Kč
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rok

3. Cena za plnění předmětu smlouvy na zařízení uvedené v článku II odst. 1.1., 1.2., 1.3. a
1.4. dodatku č. 10 včetně DPH za 1 kalendářní rok činí 68.801,43 + 13.072,27 = 81.873,70
Kč.

4. Cena za energii potřebnou k plnění předmětu smlouvy na zařízení uvedeném v článku II.
odst. 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. dodatku č. 10 za 1 kalendářní rok dle článku VI odst. 4. smlouvy
bez DPH činí
(50.635,38 + 37.748,86 - 40.186,81 + 20.604,- ) x 1,19 x 36,014% = 29.486,- Kč za
1 kalendářní rok bez DPH.

5. Cena uvedená v článku V. odst. 3.a cena uvedená v odst. 4. s přidáním DPH, dodatku č.l()
bude Městem placena v souladu s ustanovením článku V odst. 5. smlouvy.

6. Částka za údržbu 1 ks parkovacího automatu zpětně vyjmutého z údržby za období od
1.4.2005 do 31.12.2005 činí:
1 parkovací automat x 105,- Kč/den x 365 dní = 38.325,- Kč za 1 kalendářní rok.
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1.2. Vánoční osvětlení podle článku V odst. 4.2.3. smlouvy v rozsahu uvedeném v článku II.
odst. 1.2. dodatku č. 10
500 světelných bodů x 2,40 Kč/den x 30 dní = 36.000,- Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se na základě následně uzavřených dodatků upravuje o vliv inflace za rok 2003 a
2004
36.000,- Kč x 0,1% inflace x 2,8% inflace = 37.045,01 Kč za kalendářní rok
Tato cena se na základě dodatku č.10 upravuje o vliv inflace za rok 2005
37.045.01 Kč x 1,9% = 703,86 Kč
Cena za údržbu 500 světelných bodů činí bez DPH činí
37.045.01 Kč + 703,86 Kč = 37.748,86 Kč

1.3. Parkovací automaty podle článku V odst. 4.2.5. smlouvy v rozsahu uvedeném v článku II.
odst. 1.3. dodatku č. 10
1 parkovací automat x 105,- Kč/den x 365 dní = 38.325,- Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se na základě následně uzavřených dodatků upravuje o vliv inflace za rok 2003 a
2004
38.325,- Kč x 0,1% inflace x 2,8% inflace = 39.437,50 Kč
Tato cena se na základě dodatku č.10 upravuje o vliv inflace za rok 2005
39.437.50 Kč x 1,9% = 749,31 Kč
Cena za údržbu 1 parkovacího automatu bez DPH činí
39.437.50 K č+ 749,31 Kč = 40.186,81 Kč

1.4. Světelné řetězy podle článku V. odst. 6.4. smlouvy v rozsahu článku II. odst. 1.4. dodatku
č 10
4 světelné řetězy x 171,70 Kč/den x 30 dní = 20.604,- Kč za 1 kalendářní rok bez DPH

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%.
50.635,38 + 37.748,86 - 40.186,81 + 20.604,- = 68.801,43 x 19% DPH = 13.072,27 Kč za 1
kalendářní
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1.2. Vánoční osvětlení podle článku V odst. 4.2.3. smlouvy v rozsahu uvedeném v článku II. 
odst. 1.2. dodatku č. 10
500 světelných bodů x 2,40 Kč/den x 30 dní = 36.000,- Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se na základě následně uzavřených dodatků upravuje o vliv inflace za rok 2003 a 
2004
36.000,- Kč x 0,1% inflace x 2,8% inflace = 37.045,01 Kč za kalendářní rok 
Tato cena se na základě dodatku č.10 upravuje o vliv inflace za rok 2005
37.045.01 Kč x 1,9% = 703,86 Kč
Cena za údržbu 500 světelných bodů činí bez DPH činí
37.045.01 Kč + 703,86 Kč = 37.748,86 Kč

1.3. Parkovací automaty podle článku V odst. 4.2.5. smlouvy v rozsahu uvedeném v článku II. 
odst. 1.3. dodatku č. 10
1 parkovací automat x 105,- Kč/den x 365 dní = 38.325,- Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se na základě následně uzavřených dodatků upravuje o vliv inflace za rok 2003 a 
2004
38.325,- Kč x 0,1% inflace x 2,8% inflace = 39.437,50 Kč
Tato cena se na základě dodatku č.10 upravuje o vliv inflace za rok 2005
39.437.50 Kč x 1,9% = 749,31 Kč
Cena za údržbu 1 parkovacího automatu bez DPH činí
39.437.50 K č + 749,31 Kč = 40.186,81 Kč

1.4. Světelné řetězy podle článku V. odst. 6.4. smlouvy v rozsahu článku II. odst. 1.4. dodatku 
č 10
4 světelné řetězy x 171,70 Kč/den x 30 dní = 20.604,- Kč za 1 kalendářní rok bez DPH

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%.
50.635,38 + 37.748,86 -  40.186,81 + 20.604,- = 68.801,43 x 19% DPH = 13.072,27 Kč za 1 
kalendářní rok

3. Cena za plnění předmětu smlouvy na zařízení uvedené v článku II odst. 1.1., 1.2., 1.3. a
1.4. dodatku č. 10 včetně DPH za 1 kalendářní rok činí 68.801,43 + 13.072,27 = 81.873,70 
Kč.

4. Cena za energii potřebnou k plnění předmětu smlouvy na zařízení uvedeném v článku II. 
odst. 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. dodatku č. 10 za 1 kalendářní rok dle článku VI odst. 4. smlouvy 
bez DPH činí
(50.635,38 + 37.748,86 -  40.186,81 + 20.604,- ) x 1,19 x 36,014% = 29.486,- Kč za 
1 kalendářní rok bez DPH.

5. Cena uvedená v článku V. odst. 3.a cena uvedená v odst. 4. s přidáním DPH, dodatku č.l() 
bude Městem placena v souladu s ustanovením článku V odst. 5. smlouvy.

6. Částka za údržbu 1 ks parkovacího automatu zpětně vyjmutého z údržby za období od 
1.4.2005 do 31.12.2005 činí:
1 parkovací automat x 105,- Kč/den x 365 dní = 38.325,- Kč za 1 kalendářní rok.
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Dodatek č. JOsmlouvy o přenechání 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.

Tato cena se na základě následně uzavřených dodatků upravuje o vliv inflace za rok 2003 a
2004
38.325,- Kč x 0,1% inflace x 2,8% inflace + 19% DPH = 46.930,63 Kč za 1 rok
Cena za energii parkovacího automatu činí:
46.930,63 Kč x 0,3505 + 0,19% DPH = 19.574,53 Kč za rok
Cena za II., III.a IV. čtvrtletí roku 2005 včetně DPH činí:
(46.930,63 Kč + 19.574,53 Kč) x 3/4= 49.878,87 Kč
Tato cena bude jednorázově odečtena z ceny za správu, provoz a údržbu za měsíc únor 2006.

7. Cena za přenechání spravovaného zařízení dle článku V. odst. 1. a odst. 6.3. smlouvy a
následných dodatků činí:
10.000,- x 2,8% x 0,1% x 1,9% = 10.485,80 Kč a bude Městu placena v souladu
s ustanovením smlouvy

Článek V.
Doba trvání dodatku č. 10.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.1.2006.

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, 9 a 9.1. zůstávají i na dále v platnosti.

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.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě jsou přílohy:
4.1. Příloha č. 1 - Výpis ze statistického zjišťování
4.2. Příloha č. 2 - Kalkulace jednotkové ceny za údržbu a správu světelných řetězů
4.3. Příloha č. 3 - Ceník dodavatele elektrické energie

V Mladé Boleslavi dne: / 2.26H
Za Statutární město Mladá Boleslav Za firmu Ing. Bohuslav Ottomanský

primátor Města

Strana 5



doš lo DNE 1 1
- 01- 2806

CSU ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
NA PADESÁTÉM 81, 100 82 PRAHA 10

KRAJSKÁ SPRÁVA PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH ANALÝZ A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

V Praze dne 9. ledna 2006
Č. j.: 35/2006-7200
Počet listů: 1
Počet příloh/počet listů příloh: -/-

Věc: Výpis ze statistického zjišťování

Roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských
cen (CPI - Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2005 proti průměru 12-ti
měsíců roku 2004 činila v České republice

1 ,9%

Pramen: Publikace ČSÚ: „Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní
členění"- č.j. 22/2006-2210 vydaná dne 9. ledna 2006

Za výpis účtujeme 60,- Kč.

www.czso.cz




