
Dodatek č. 13 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

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

Dodatek č. 13

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,

10, 11 a 12 ( dále také "smlouva” )

Smluvní strany:

Statutární město Mladá Boleslav
náměstí 61,293 49 Mladá Boleslav

Mgr.
bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav, č.ú.
( dále jen „Město44)

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 „OSVIT44)

uzavírají v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku tento dodatek č. 13 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 č. 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 11 a 12 ( dále také
"dodatek").

Článek I.
Předmět dodatku č. 13.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu zařízení, která od 1.7. 2006 do 30. 9. 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 76 ks,
1.2. se zvýšil počet spravovaných napájecích kabelů reklamních ploch autobusových

zastávek o 5 ks a to včetně nákladů na energii určenou na provoz připojeného zařízení.
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Dodatek č. 13 smlouvy o přenechání veřejného osvětleni, slavnostního osvětlení, vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízení,
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Článek H
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 )

Hejtmánka +16 0 +16
Vandrovka - bytové domy +5 0 +5
U Stadionu x Václavkova +9 -3 +6
Kruhový objezd u stadionu +30 -4 +26
Slovanka parkoviště +14 -4 +10
Jiráskova x U Stadionu +6 0 +6
Podchlumí k zahrádkám +2 0 +2
U Stadionu zastávka u sport, haly +4 0 +4
Podchlumí v obci +1 0 +1
Celkem kusů +76

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

Reklamní panel au tobusové zastávky - přípojka a energie

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

U Stadionu x Václavko va +1 0 +1
Podchlumí +1 0 +1
U Stadionu u sportovní haly +1 0 +1
Havlíčkova u Kauflandu +2 0 +2
Celkem kusů +5

Článek IU.
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: 76 světelných bodů x 4,90 Kč/den x 365 dní = 135.926,- Kč za 1 kalendářní rok.
Cena za údržbu 76 světelných bodů bez DPH činí: 135.926,- Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se upravuje o vliv inflace za rok 2003, 2004 a 2005:
Cena za údržbu 76 světelných bodů bez DPH činí:
135.926,- Kč x 0,1% x 2,8% x 1,9% inflace = 142.529,22 Kč za 1 kalendářní rok
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1.2.Přípojka elektro ke světelným reklamám autobusových zastávek podle dodatku č.7 článku
IV. odst. 1. v rozsahu uvedeném v článku I odst. 1.2. tohoto dodatku:
Výpočet: 5 přípojek elektro x 4,- Kč/den x 365 dní = 7.300,- Kč za 1kalendářní rok.
Tato cena se upravuje o vliv inflace za rok 2005.
Cena za údržbu 5 přípojek elektro bez DPH činí:
7.300,- Kč x 1,9% inflace = 7.438,70 Kč za 1 kalendářní rok

1.3. Elektrická energie určená na provoz světelných reklam autobusových zastávek podle
dodatku č.7 článku IV. odst. 2.1. v rozsahu uvedeném v článku I odst. 1.2. tohoto dodatku:
Výpočet: 5 reklamních panelů x 22,30 Kč/den x 365 dní = 40.697,50 Kč za 1kalendářní rok.
Tato cena se upravuje o zdražení elektrické energie k 1.1.2006 o 2,75 %.
Cena za energii 5 reklamních panelů bez DPH činí:
40.697,50 Kč x 2,75 % = 41.816,68 Kč za 1kalendářní rok

2. K cenám uvedeným v odst. 1.1. a 1.2. tohoto článku III. je připočtena daň z přidané
hodnoty ve výši 19%:
(142.529,22 + 7.438,70) x 19%DPH = 28.493,90 Kč za 1 kalendářní rok

3. Cena za plnění předmětu smlouvy na zařízeních uvedených v článku I. odst. 1.1. a 1.2.
tohoto dodatku včetně DPH za 1kalendářní rok činí 142.529,22+ 7.438,70 + 28.493,90 =
178.461,82Kč.

4. Cena za energii potřebnou k plnění předmětu smlouvy na zařízeních uvedených v článku I.
odst. 1.1. tohoto dodatku bez DPH za 1 kalendářní rok dle článku VI. odst. 4. smlouvy činí
142.529,22x 1,19x 36,014% = 61.083,26 Kč.

5. Cena za energii potřebnou k plnění předmětu smlouvy na zařízeních uvedených v článku I.
odst. 1.1. a 1.2. tohoto dodatku včetně DPH za 1 kalendářní rok:
(61.083,26 + 41.816,68) x 1,19% DPH = 122.450,93Kč

6. Celkem se zvýší cena za plnění předmětu smlouvy o 178.461,82 Kč + 122.450,93 Kč =
300.912,75 Kč včetně DPH za 1 kalendářní rok. Faktury vystavované každý měsíc OSVITEM
MĚSTU budou povýšeny o 1/12 této částky to je o 25.076,06 Kč.

Článek IV.
Doba trvání

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2006.

Článek V.
Závěrečná ustanovení.

1. Tento dodatek č. 13 je nedílnou součástí 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
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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, 10, 11 a 12.
2. Všechna ostatní ujednání 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“ 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, 10, 11 a
12 tímto dodatkem č. 13 nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek č. 13 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 13 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Dohoda obsažená v tomto dodatku č. 13 je výrazem svobodné, vážné a určité vůle obou
smluvních stran.

V Mladé Boleslavi dne . ? ý 'fí V Mladé Boleslavi dne ..44.(4.4f.°J
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