
Dodatek č. 11 smlouvy opřenecháni veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízeni,
parkovacích automatů, vodních ploch a věžních hodin na správním území Statutárního města Mladá Boleslav do nájmu, ojejich

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

Dodatek č. 11

ke smlouvě 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, 9, 9.1

a 10 ( dále také "smlouva” )

Smluvní strany:

Statutární město Mladá Boleslav
se sídlem Komenského náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

Mgr.
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav, č.ú.
( dále jen „Město“ )

a
podnikatel
Ing. Bohuslav Ottomanský - OSVIT SERVIS
místo podnikání Štúrova 569, 293 01 Mladá Boleslav

bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav , č.ú.
(dále jen „O SV ĚT)

uzavírají v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku tento dodatek č. 11 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. a 10 ( dále také "dodatek" ). '

Článek I.
Předmět dodatku ě. 11.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu zařízení, která od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006
Město převzalo nebo vyjmulo do a ze svého vlastnictví v souladu s článkem V. odst. 6.2.
smlouvy. V tomto období:

1.1. se zvýšil počet světelných bodů veřejného osvětlení o 3 ks,
1.2. se snížil počet světelných bodů slavnostního osvětlení o 16 ks,
1.3. se změnila jednotková cena za údržbu 1 ks parkovacího automatu,
1.4. došlo k převzetí správy zařízení jiného typu - elektronické zvonkohry v počtu 1 kusu

a stanovení ceny za její provoz a údržbu.
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Dodatek č. 11 smlouvy opřenechání veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, vánočního osvětleni, světelně signalizačního zařízeni,
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 II.
Místo plnění.

Místo plnění pro zařízení uvedená v článku I. odst. 1.1. je uvedeno v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1:

Veřejné osvětlení

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

Jičínská ulice - OKC Laurinova +5 0 +5
Koněvova ulice 0 -2 -2
Celkem kusů +3

Místo plnění pro zařízení uvedená v článku I. odst. 1.2. je uvedeno v tabulce č. 2.
Tabulka č. 2:

Slavnostní osvětlení

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

Jičínská ulice - OKC Laurinova 0 -16 -16
Celkem kusů -16

Místo plnění pro zařízení uvedené v článku I. odst. 1.4. je uvedeno v tabulce č. 3.
Tabulka č. 3:

E ektronická zvonko ira

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

Staroměstské nám. - věž radnice +1 0 +1
Celkem kusů +1

Č lánek III.
Platba a platební podmínky.

1. V souladu s ustanovením článku V. odst. 4.2. a odst. 6.2. smlouvy je proveden výpočet
ceny za plnění předmětu smlouvy v rozsahu článku I. odst. 1 tohoto dodatku:

1.1. Veřejné osvětlení podle článku V. odst. 4.2.1. smlouvy v rozsahu uvedeném v článku I.
odst. 1.1. tohoto dodatku:
Výpočet: 3 světelné body x 4,90 Kč/den x 365 dní = 5.365,50 Kč za 1 kalendářní rok.
Cena za údržbu 3 světelných bodů bez DPH činí: 5.365,50 Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se upravuje o vliv inflace za rok 2003, 2004 a 2005:
Cena za údržbu 3 světelných bodů bez DPH činí:
5.365,50 Kč x 0,1% x 2,8% x 1,9% inflace = 5.626,15 Kč za 1 kalendářní rok
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Dodatek č. 11 smlouvy opřenechání 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.

1.2. Slavnostní osvětlení podle článku V. odst. 4.2.2. a odst. 6.2.smlouvy v rozsahu uvedeném
v článku I. odst. 1.2. tohoto dodatku:
- 16 světelných bodů x 15,80 Kč/den x 365 dní = - 92.272,- Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se na upravuje o vliv inflace za rok 2003, 2004 a 2005.
Cena za údržbu 16 světelných bodů bez DPH činí:
92.272,- Kč x 0,1% x 2,8% xl,9% inflace = 96.754,53 Kč za 1 kalendářní rok.

1.3. Parkovací automaty podle článku V. odst. 4.2.5. smlouvy v rozsahu uvedeném v článku I.
odst. 1.3. tohoto dodatku:
1.3.1. Původní cena platná po uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě:

5 parkovacích automatů x 105,- Kč/den x 365 dní = 191.625,- Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se upravuje o vliv inflace za rok 2003, 2004 a 2005.
Cena za údržbu 5 parkovacích automatů bez DPH činila:
191.625,- Kč x 0,1% x 2,8% x 1,9% inflace = 200.934,05 Kč za 1 kalendářní rok.

1.3.2. Nově cena za správu, provoz a údržbu 1 kusu parkovacího automatu činí od 1.4.2006
45,- Kč zajeden den provozu.
Výpočet: 5 parkovacích automatů x 45,- Kč/den x 365 dní = 82.125,-Kč/kalendářní rok.
Cena za údržbu 5 parkovacích automatů bez DPH činí:
82.125,- Kč x 0,1% x 2,8% x 1,9% inflace = 86.114,59 Kč za 1 kalendářní rok.

1.4. Elektronická zvonkohra podle článku V. odst. 6.4. smlouvy v rozsahu článku I. odst. 1.4.
tohoto dodatku:
Výpočet: 1 elektr. zvonkohra x 67,90 Kč/den x 365 dní = 24.783,50 Kč za 1 kalendářní rok.
Cena za údržbu elektronické zvonkohry bez DPH činí: 24.783,50 Kč za 1 kalendářní rok.

2. K cenám uvedeným v odst. 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. tohoto článku III. je připočtena daň
z přidané hodnoty ve výši 19%:
5.626,15 - 96.754,53 - 200.934,05 + 86.114,59 + 24.783,50 = -181.164,34 x 19% DPH = -
34.421,22 Kč za 1 kalendářní rok

3. Cena za plnění předmětu smlouvy na zařízeních uvedených v článku I. odst. 1.1., 1.2., 1.3.
a 1.4. tohoto dodatku včetně DPH za 1 kalendářní rok činí -181.164,34 -34.421,22 =
-215.585,56 Kč.

4. Cena za energii potřebnou k plnění předmětu smlouvy na zařízeních uvedených v článku I.
odst. 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. tohoto dodatku bez DPH za 1 kalendářní rok dle článku VI. odst. 4.
smlouvy činí (5.626,15 - 96.754,53) x 1,19 x 36,014% = -39.054,58 Kč.

5. Cena za energii potřebnou k plnění předmětu smlouvy na zařízeních uvedených v článku I.
odst. 1.1., 1.2., 1.3. a 1.4. tohoto dodatku včetně DPH za 1 kalendářní rok:
-39.054,58 x 1,19 % DPH = -46.474,95 Kč

6. Celkem se sníží cena za plnění předmětu smlouvy o 215.585,56 Kč + 46.474,95 Kč =
262.060,51 Kč včetně DPH za 1 kalendářní rok. Faktury vystavované každý měsíc OSVITEM
MĚSTU budou poníženy o 1/12 této částky to je o 21.838,38 Kč.
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násl. občanského zákoníku.

Článek IV.
Doba trvání

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2006.

Článek V.
Závěrečná ustanovení.

1. Tento dodatek č. 11 je nedílnou součástí 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"
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. a 10.
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" 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. a 10 tímto dodatkem č. 11
nedotčená se nemění.
3. Změna ceny za správu, provoz a údržbu 1 kusu parkovacího automatu byla schválena
usnesením Rady města Mladá Boleslav číslo 3441 ze dne 16. března 2006.
4. Tento dodatek č. 11 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech splatností originálu, z nichž každá
strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Dohoda obsažená v tomto dodatku č. 11 je výrazem svobodné, vážné a určité vůle obou
smluvních stran.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 11 jsou přílohy:
7.1. Příloha č. 1 - Usnesení Rady města Mladá Boleslav číslo 3441 ze dne 16. března 2006
7.2 Příloha č. 2 - Kalkulace jednotkové ceny za údržbu a správu elektronické zvonkohry.

V

Dodatek č. 11 smlouvy opřenecháni 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

Mladé Boleslavi dne . i V Mladé Boleslavi dne . U?
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Zpráva projednání Rady města Mladá Boleslav dne 16.března2006

NÁVRH
na změnu jednotkové ceny za správu, provoz a údržbu 1 kusu parkovacího automatu

a
na využití 7 kusu demontovaných parkovacích automatů na náhradní díly pro

provozované automaty
dle smlouvy s Ing. BohuslavemOttomanským - OSVIT SERVIS

Předkládá:

a S11

Zpracoval:

a Sil

Projednáno:

Návrh usnesení:
Rada města Mladá Boleslav projednala předloženou zprávu a

schvaluje

a) změnu jednotkové ceny za správu, provoz a údržbu 1 kusu parkovacího automatu na výši
45.- Kč za 1den provozu od 1.4. 2006.

b) využití 7 kusu demontovaných parkovacích automatu na náhradní díly pro provozované
automaty

dle smlouvy uzavřené s Ing. BohuslavemOttomanským - OSVIT SERVIS, IČ 10231 731.
se sídlem Štúrova 569. 293 01 Mladá Boleslav

Důvodová zpráva:
Od 1.4.2005 bylo vyřazeno z údržby celkem 7 kusů parkovacích automatů, které byly
demontovány, opraven)' a uloženy ve skladech firmy Ing. Bohuslav Ottomanský - OSVIT
SERVIS. Zde jsou připraveny k instalaci a dalšímu použití.
Po projednání koncepce parkování v Mladé Boleslavi za účasti náměstka primátora a
vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství bylo navrženo, aby tyto automaty již
nebyly instalován) a využily se na náhradní díly pro automaty, které jsou dosud v provozu.
Jako správce tohoto zařízení proto předkládá firma Ing. Bohuslav Ottomanský - OSVIT
SERVIS úpravu cen) za údržbu 5 kusů instalovaných parkovacích automatů. V ceně je
zohledněna skutečnost, že demontované automaty budou využity na náhradní díly.
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Oprava ceny:

Původní jednotková cena za správu, provoz a údržbu 1 kusu parkovacího automatu uvedená
ve smlouvě v článku V. odstavec 4.2.5. činí 105,- Kč za 1 den provozu. Tato cena bude
nahrazena novou cenou ve výši 45,- Kč za 1 den provozu. Nová jednotková cena bude
uvedena v dodatku ke smlouvě, který bude firma OSVIT SERVIS předkládat na II. čtvrtletí
roku 2006 a bude upravena o inflace za roky 2003, 2004. 2005 a další do doby platnosti
smlouvy.
Cena za energii určenou na provoz spravovaného zařízení se nemění.
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Oprava ceny:

Původní jednotková cena za správu, provoz a údržbu 1 kusu parkovacího automatu uvedená 
ve smlouvě v článku V. odstavec 4.2.5. činí 105,- Kč za 1 den provozu. Tato cena bude 
nahrazena novou cenou ve výši 45,- Kč za 1 den provozu. Nová jednotková cena bude 
uvedena v dodatku ke smlouvě, který bude firma OSVIT SERVIS předkládat na II. čtvrtletí 
roku 2006 a bude upravena o inflace za roky 2003, 2004. 2005 a další do doby platnosti 
smlouvy.
Cena za energii určenou na provoz spravovaného zařízení se nemění.
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Přfloha č. 2.

k dodatku č. 11. 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
Boleslav“ 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., 10 zpracovaná na základě článku V. odst. 6.4. smlouvy

Předmětem přílohy je kalkulace jednotkové ceny na pořízení, typ VZ - 128 provoz a údržbu
zařízení jiného typu - elektronické zvonkohry

Pol. P op is po lo žky M .J. p o če t Kč/M .J. K č ce lkem
1. P o řizo va c í cena kus 1 72 264 ,- Kč 72 264 ,- Kč
2. Kabe láže kpt 1 1 500 ,- Kč 0 ,- K č
3. M on táž hod 32 180,- Kč 5760 ,- K č
4. D ržáky rep rodukto rů ks 4 580,- Kč 2 320 ,- Kč
5. ce lkem pol. 1. -4. 81 844 ,- Kč

6. Ž ivo tn os t pol. 5 dě lená ž ivo tn os tí rok 4 20 461 ,- K č
7. K on tro la a údržba hod 24 180,- Kč 4 320 ,- Kč

8. Cena za 1 rok p rovozu pol. 6 .+ pol.7 . rok 1 24 781 ,- Kč
9. Cena za 1 den p rovozu pol. 8 dě lená 365 den 1

6 7 ,9 0 Kč

Jednotková cena za pořízení, provoz, správu a údržbu jednoho kusu elektronické zvonkohry
činí 67,90 Kč bez DPH zajeden den provozu. Doba provozuje 365 dní za 1 kalendářní rok.
Náklady na energii určenou na provoz tohoto zařízení jsou vzhledem k roční spotřebě
zahrnuty v jednotkové ceně. Tato cena bude počínaje rokem 2007 a každým dalším rokem
provozu upravena o státem vyhlášenou míru inflace.

V Mladé Boleslavi 23.3.2006


