
Dodatek č. 15 smlouvy o přenechání veřejného osvětlení, slavnostního osvětleni, 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.15

Smlouvy na „ Zajištění správy, provozu, údržbyveřejného a slavnostního osvětlení,
vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízení, parkovacích automatů, věžních
hodin a údržby vodních ploch na správním územíStatutárního 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,

10,11,12,13, a 14:
( dále jen „dodatek" )

Smluvní strany;

Statutární město Mladá Boleslav
náměstí 61, 293 49 Mladá Boleslav

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

a
podnikatel
Ing. Bohuslav Ottomanský—OSVIT SERVIS

293 01 Mladá Boleslav

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

uzavírají v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku tento dodatek č. 15 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 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., 10, 11, 12, 13 a 14
( dále také „dodatek"):

Článek I.
Předmět dodatku č.15 smlouvy.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu zařízení, která v době od 1.1.2007 do
30.9.2007 Město převzalo nebo vyjmulo ze svého vlastnictví v souladu s článkem V. odst.
6.2 smlouvy.
1.1. V tomto období se zvýšil počet světelných bodů veřejného osvětlení, které OSVIT

převzal do údržby o 81 ks. Místo plnění je uvedeno v článku II. tabulce č. 1 tohoto
dodatku.

1.2. V tomto období se zvýšil počet parkovacích automatů, které OSVIT převzal do údržby o
1 kus. Místo plnění je uvedeno v článku II. tabulce č. 2 tohoto dodatku.

1.3. V tomto období se zvýšil počet fontán, které OSVIT převzal do údržby o 1 kus. Místo
plnění je uvedeno v článku II. tabulce č. 3 tohoto dodatku
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2. Předmětem tohoto dodatku je úprava tabulky č. 2 článku II. dodatku č. 13 smlouvy.

Tabulka č. 2 uvedená v článku 13dodatku č. 13
Reklamní panel autobusové zastávky - přípojka a energie

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

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

bude nahrazena tabulkou novou v tomto znění:
Reklamní panel autobusové zastávky - přípojka a energie

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

U Stadionu x Václavkova +1 0 +1
Dubce +1 0 +1
Na Radouči u Družstevníku +1 0 +1
U Stadionu u sportovní haly +2 0 +2
Celkem kusů +5

Článek II.
Místo plnění.

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

Veřejné osvětlení

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

Tangenta x V. Klementa I. etapa +12 +12
Jaselská u parkovacího domu +8 +8
Jaselská x Ptácká +3 +3
Tangenta x V. Klementa II.etapa +8 +8
Ptácká před technolog, centrem +8 -5 +3
Ul. Na Karmeli + park +16 -4 +12
Ulice na Komenského náměstí +19 -3 +16
Tovačovského na Karmeli +1 +1
Českobratrské nám. u fontány +18 +18
Celkem kusů +81
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Místo plnění pro zařízení uvedené v článku I. odst. 1.2. je uvedeno v tabulce č.2.
Tabulka č. 2.

Parkovací automaty

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

U Stadionu +1 +1
Celkem kusů +1

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

Fontány

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

Českobratrské náměstí +1 +1
Celkem kusů +1

Článek IH.
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 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
81 světelných bodů x 4,90 Kč/den x 365 dní = 144.868,50 Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se na základě následně uzavřených dodatků upravuje o vliv inflace za rok 2003,
rok 2004, rok 2005 a rok 2006:
Cena za údržbu 81 světelných bodů za 1 rok bez DPH činí:
144.868,50 Kč x 0,1% inflace x 2,8% inflace x 1,9% inflace x 2,5% inflace = 155.703,80 Kč
Cena za údržbu 81 světelných bodů za 1 rok včetně 19% DPH činí:
155.703,80 Kč x 1,19 = 185.287,52 Kč

1.2. Parkovací automaty podle článku V odst. 4.2.5. smlouvy v rozsahu uvedeném v článku I.
odst. 1.2. tohoto dodatku
1 parkovací automat x 45,- Kč/den x 365 dní = 16.425,- Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se na základě následně uzavřených dodatků upravuje o vliv inflace za rok 2003,
rok 2004, rok 2005 a rok 2006:
Cena za údržbu 1 parkovacího automatu za 1 rok bez DPH činí:
16.425,- Kč x 0,1% inflace x 2,8% inflace x 1,9% inflace x 2,5% inflace = 17.653,49 Kč
Cena za údržbu 1 parkovacího automatu za 1 rok včetně 19% DPH činí:
17.653,49 Kč x 1,19 = 21.007,65 Kč

1.3. Fontány podle článku V odst. 4.2.7. smlouvy v rozsahu uvedeném v článku I. odst. 1.3.
tohoto dodatku
1 fontána x 146,- Kč/den x 210 dní = 30.660,- Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se na základě následně uzavřených dodatků upravuje o vliv inflace za rok 2003,
rok 2004, rok 2005 a rok 2006:
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Cena za údržbu 1 fontány za 1 rok bez DPH činí:
30.660,- Kč x 0,1% inflace x 2,8% inflace x 1,9% inflace x 2 ,?5%inflace = 32.953,18 Kč
Cena za údržbu 1 fontány za 1 rok včetně 19% DPH činí:
32.953,18 Kč x 1,19 = 39.214,28 Kč

2. Cena za energii potřebnou k plnění předmětu smlouvy na zařízení uvedeném v článku II.
odst. 1.1. a 1.2. tohoto dodatku za 1 kalendářní rok dle článku VI odst. 4. smlouvy bez DPH
činí:
(185.287,52 Kč + 1 x 365 x 105 x 1,001 x 1, 028 x 1,019 x 1,025 x 1,19) x 0,44211 =
103.588.75 Kč
Cena za energii potřebnou k plnění předmětu smlouvy na zařízení uvedeném v článku II. odst.
1.1. a 1.2. tohoto dodatku za 1 kalendářní rok včetně 19% DPH činí:
103.588.75 Kč Kč x 1,19 = 123.270,61 Kč

3. Cena za plnění předmětu smlouvy na zařízení uvedené v článku I. odst. 1. tohoto dodatku
včetně DPH za 1 kalendářní rok činí
185.287,52 Kč + 21.007,65 Kč + 39.214,28 Kč + 123.270,61 Kč = 368.780,06 Kč

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

5. Cena uvedená v odst. 3 tohoto dodatku bude připočtena k ceně uvedené ve smlouvě a
následně uzavřených dodatcích. Za 1 kalendářní rok údržby činí včetně DPH 19 %
368.780,06 Kč + 49.760.304,26 Kč = 50.129.084,32 Kč

6. Měsíční splátka činí v souladu s ustanovením smlouvy 1/12 částky uvedené v odst. 5.
50.129.084,32 Kč : 12 měsíci = 4.177.423,69 Kč

Za měsíc říjen 2007 bylo účtováno 4.146.692,02 Kč, za měsíc listopad 2007 bude tudíž
účtováno 4.208.155,37 Kč, za měsíc prosinec a každý následující měsíc až do doby uzavření
dodatku, který toto ustanovení změní, bude účtována částka 4.177.423,69 Kč.

Článek IV.
Doba trvání.

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.10.2007.

Článek V.
Závěrečná ustanovení.

1. Tento dodatek č. 15 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
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, 12, 13 a 14.
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
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provozováni a správěpodle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 663 a násl. občanského zákoníku.

Boleslav11 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,
12, 13 a 14 tímto dodatkem č. 15 nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek č. 15 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech splatností originálu, z nichž každá
strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Tento dodatek č. 15 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dohoda obsažená v tomto dodatku č. 15 je výrazem svobodné, vážné a určité vůle obou
smluvních stran.

V Mladé Boleslavi dne: iULm±.

Za Statutární město eslav Za firmu Ing. Bohuslav Ottomanský -
- OSVITJSERVIS
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