
č.7 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 Boleslav41ze dne 7.11.2002
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Dodatek č. 7 smlouvy o přenechám veřejného osvětlení, slavnostního osvětleni, vánočního osvětlení, 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.

Dodatek č.7

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 ( 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 tento dodatek č.7 ke smlouvě 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, o jejich provozování a správě podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 663 a násl.
občanského zákoníku.

Článek I.
Úvodní ustanovení.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek



Dodatek č. 7 smlouvy o přenechám veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízení,
parkovacích automatů, vodníchploch 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.
Předmět dodatku č.7 smlouvy.

1.1. Předmětem dodatku smlouvy je zajištění správy, provozu a údržby veřejného osvětlení,
slavnostního osvětlení a světelně signalizačního zařízení ve vlastnictví a na správním území
statutárního Města, které ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy Město převzalo do svého
vlastnictví od doby podpisu smlouvy v souladu s článkem V. odst. 6.2. a od doby platnosti
dodatku č. 6.
1.2. Ke dni uzavření dodatku č. 7 se zvýšil počet světelných bodů veřejného osvětlení o 51
ks, slavnostního osvětlení o 21 ks a světelně signalizačního zařízení o 1 ks.
2.1. 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
dodatkem č. 3.1.smlouvy.
2.2. Ke dni 1.1. 2005 upravil dodavatel el. energie STE a.s. cenu sazeb na veřejné osvětlení
z dosavadních 1,42 Kč za 1 kW/h na 1,5427 Kč za 1 kW/h. Nárůst ceny činí 8,6408 %.
2.3. Pro výpočet ceny za energii určenou na provoz spravovaného zařízení se změní
výpočtový koeficient z původních 32,262% na 35,05%.
3.1. Předmětem dodatku smlouvy je úprava ceny za přenechání spravovaného zařízení dle
článku V odst. 1. v souladu s odst. 2.6. smlouvy včetně následně usmluvněných dodatků
smlouvy , který zohledňuje vliv inflace za rok 2004.
3.2. Předmětem dodatku je úprava ceny uvedené v článku V. odst. 4.1 včetně následně
usmluvněných dodatků smlouvy a jednotkových cen uvedených v článku V. odst. 4.2.
smlouvy na základě článku V. odst. 6.3. smlouvy, který zohledňuje vliv inflace za rok 2004.
3.3. Roční míra inflace za 12 měsíců roku 2004 vyhlášená Českým statistickým úřadem činí
2 , 8%.

4.1. Předmětem dodatku je převzetí napájecích kabelů reklamních panelů v rozsahu 4
kusů, stanovení ceny za jejich správu a údržbu v rozsahu článku VII. dodatku a stanovení
ceny za el. energii potřebnou pro provoz reklamních panelů autobusových zastávek v rozsahu
22 kusů reklamních panelů.
4.2. Předmětem dodatku je převzetí napájecích kabelů otočných hodin do správy a údržby
a stanovení ceny za jejich údržbu v rozsahu čl.VII. tohoto dodatku. Stanovení ceny za el.
energii potřebnou pro provoz připojeného zařízení. Celkem je OSVITEM převzato do správy
2 elektro přípojky otáčecích hodin.
4.3. Předmětem dodatku je převzetí napájecích kabelů informačních map do správy a
údržby a stanovení ceny za jejich údržbu v rozsahu čl.VII. tohoto dodatku. Stanovení ceny za
el. energii potřebnou pro provoz připojeného zařízení. Celkem je OSVITEM převzato do
správy 1 elektro přípojka informační mapy.

Článek ffl.
Místo plnění.

1. Místo plnění pro zařízení uvedené v článku II. odst. 1.2. je uvedeno v tabulce č. 1.
Tabulka č. 1.

veřejné osvětlení slavnostní osvětlení s s z
nové odstraněné rozdíl nové odstraněné rozdíl nové

Autobusové
nádraží
provizorní 3 0 +3

chodník
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Dodatek č. 7 smlouvy opřenecháni veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízení,
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Michalovice 2 +2
Na Radouči
Družstevník 2 +2
V.Klementa
Dřevák 1 +1 +1

Vnitroblok
17. 16 8 +8 2 +2
listopadu
Posejdon 4 +4 16 +16
1/38
Havlíčkova 12 1 +11
1/38
Radoučská 17 2 +15 2 +2
spojka
Parkoviště
U stadionu 5 5 0

Pod
Pražskou 6 +6
branou
celkem +51 +21 +1

2. Místo plnění pro zařízení uvedené v článku II. odst. 4.1. „ Autobusové zastávky“
2.1. Údržba přípojek elektro v rozsahu článku VII. tohoto dodatku

Havlíčkova u Kauflandu Bezděčín na rozcestí
Čejetice otočka MHD Laurinova u nemocnice

2.2. Pro úhradu elektrické energie bez údržby zařízení.
Nádražní 1 panel 17.listopadu 1 panel
Havlíčkova u hřiště 1 panel Havlíčkova otočka MHD 1 panel
Havlíčkova U Měšťáků 1 panel Havlíčkova - Bezručova 1 panel
Jiráskova u Modré hvězdy 1 panel Jiráskova u Modré hvězdy 1 panel
Pražská Na Hejtmance 1 panel Ptácká u mostu k Česaně 1 panel
Náměstí Republiky 2 panely Náměstí Míru 2 panely
Jičínská u koupaliště 1 panel Jičínská na Rozvoji 1 panel
Jana Palacha 1 panel Havlíčkova u Kauflandu 2 panely
Bezděčín na rozcestí 1 panel Čejetice otočka MHD 1 panel
Laurinova u nemocnice 1 panel

3. Místo plnění pro zařízení uvedené v článku II. odst. 4.2. „ Otáčivé hodiny“
Jičínská - nám. Míru Náměstí Republiky

4. Místo plnění pro zařízení uvedené v článku II. odst. 4.3. „ Informační mapa“
Jičínská - nám. Míru

Článek IV.
Jednotkové ceny.

1. Jednotková cena za činnost OSVITU uvedenou v článku VII. tohoto dodatku bez
spotřeby el. energie za jednu spravovanou přípojku elektrické energie činí bez D PH .....4,-

za 1 den.
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Dodatek č. 7 smlouvy o přenechání veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízení,
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2. Jednotková cena za elektrickou energii potřebnou na provoz zařízení bez DPH činí:
2.1. Reklamní panel autobusové zastávky 22,30 Kč za 1 den provozu
2.2. Otáčivé hodiny 19,38 Kč za 1 den provozu
2.3. Informační mapa 6,55 Kč za 1 den provozu

3. K jednotkovým cenám uvedeným v odst. 1. a 2. bude připočtena daň z přidané hodnoty ve
státem stanovené výši 19%.

Článek V.
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. Veřejné osvětlení podle článku V odst. 4.2.1. smlouvy
51 světelných bodů x 4,90 Kč/den x 365 dní = 91.213,50 Kč za 1 kalendářní rok.
Tato cena se na základě dodatku č.3.2 článku III. upravuje o vliv inflace za rok 2003
91.213.50 Kč x 0,1% inflace = 91,21 Kč
91.213.50 K č+ 91,21 Kč = 91.304,71 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
91.304.71 Kč x 2,8% = 2.556,53 Kč
Cena za údržbu 51 světelných bodů činí bez DPH činí
91.304.71 Kč + 2.556,53 Kč = 93.861,25 Kč

1.2. Slavnostní osvětlení podle článku V odst. 4.2.2. smlouvy
21 světelných bodů x 15,80 Kč/den x 365 dní = 121.107,- Kč za 1 kalendářní rok
Tato cena se na základě dodatku č.3.2 článku III. upravuje o vliv inflace za rok 2003
121.107, - Kč x 0,1% inflace = 121,11 Kč
121.107, - K č+ 121,11 Kč = 121.228,11 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
121.228.11 Kč x 2,8% = 3.394,39 Kč
Cena za údržbu 21 světelných bodů bez DPH činí
121.228.11 Kč x 3.394,39 Kč = 124.622,49 Kč

1.3. Světelně signalizační zařízení podle článku V odst. 4.2.4. smlouvy
1 SSZ x 438,- Kč/den x 365 dní = 159.870,- Kč za 1 kalendářní rok
Tato cena se na základě dodatku č. 3.2. článku III. upravuje o vliv inflace
159.870, - Kč x 0,1% inflace = 159,87 Kč
159.870, - Kč + 159,87 Kč = 160.029,87 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
160.029.87 Kč x 2,8% = 4.480,84 Kč
Cena za údržbu 1 SSZ bez DPH činí
160.029.87 Kč + 4.480,84 Kč = 164.510,71 Kč
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a správě podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 663 a násl. občanského zákoníku.

2. K cenám uvedeným v článku V odst. 1.1. , 1.2. a 1.3. tohoto dodatku je připočtena daň
z přidané hodnoty ve výši 19%.
(93.861,25 Kč + 124.622,49 Kč + 164.510,71) x 19% DPH = 72.768,95 Kč za 1 kalendářní
rok

3. Cena za plnění předmětu smlouvy na zařízení uvedené v článku II odst. 1. dodatku č. 7
včetně DPH za 1 kalendářní rok činí 455.763,40Kč.

4. Cena za energii potřebnou k plnění předmětu smlouvy na zařízení uvedeném v článku II.
odst. 1. dodatku č. 7 za 1 kalendářní rok dle článku VI odst. 4. smlouvy bez DPH činí
455.763,40Kč x 35,05% = 159.745,07 Kč za 1 kalendářní rok bez DPH.

5. Cena za předmět plnění zařízení uvedeného v článku II. odst.4.1., 4.2. a 4.3. dodatku bez
DPH činí:
(4+2+1) spravovaných přípojek x 4,- Kč za 1 den x 365 dní = 10.220,- Kč za 1 kalendářní rok

6. Cena za elektrickou energii zařízení uvedeného v článku II. odst. 4. dodatku bez DPH činí:
6.1. 22 reklamních panelů x 22,30 Kč x 365 dní = 179.069,- Kč za 1 kalendářní rok
6.2. 2 otáčivé hodiny x 19,38 Kč x 365 dní = 14.147,40 Kč za 1 kalendářní rok
6.3. 1 informační mapa x 6,55 Kč x 365 dní = 2.390,75 Kč za 1 kalendářní rok

7. K cenám uvedeným v odst. 5. a 6. je připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 19%
(10.220,- Kč + 179.069,- Kč + 14.147,40 Kč + 2.390,75 Kč) x 0,19% = 39.107,16 Kč

8. Cena za předmět plnění na zařízení uvedeném v článku II. odst. 4 dodatku č.2 a elektrické
energie potřebné pro provoz připojeného zařízení za 1 kalendářní rok včetně DPH činí
10.220,- Kč + 179.069,- Kč + 14.147,40 K č+ 2.390,75 Kč + 39.107,16 Kč = 244.934,31 Kč

9. Cena uvedená v článku V. odst. 3., 4. a 8 dodatku č.7 bude Městem placena v souladu
s ustanovením článku V odst. 5. smlouvy.

10. Cena za přenechání spravovaného zařízení za rok 2005 činí 10.010,- x 2,8% = 10.290,28
Kč

Článek VI.
Doba trvání dodatku č. 7.

Termín zahájení předmětu plnění tohoto dodatku smlouvy je 1.1.2005.

Článek VIL
Povinnosti OSVITU.

OSVIT je povinen na přípojkách elektro v rozsahu od jištění přípojného místa po vstup do
odběrného zařízení uvedeného v článku II. odst. 4. tohoto dodatku:
1. Zajišťovat revize elektro zařízení v rozsahu a termínech daných platnými ČSN
2. Zajišťovat běžnou údržbu zařízení
3. Odstraňovat poruchy zařízení
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Dodatek č. 7 smlouvy opřenechání veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení, vánočního osvětlení, světelně signalizačního zařízení,
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a správě podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 662 a násl. občanského zákoníku.

4. Vést evidenci zařízení a poskytovat vyjádření třetím osobám provádějícím v jejich blízkosti
stavební činnost.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení.

1. Pro plnění dodatku č.7 platí všechna ujednání smlouvy a dodatků smlouvy mimo
ustanovení, které tento dodatek upravuje.

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.

V Mladé Boleslavi dne:

Za statutární město Mladá Boleslav Za firmu Ing. Bohuslav Ottomanský -
-O SV IT SERVIS

majitel firmy
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f * C Z Y l ČESKÝSTATISTICKÝ ÚŘAD
Krajská reprezentace pro Středočeský kraj____________
Oddělení informačních služeb, Na padesátém 81,100 82 Praha 10

V Praze 10. ledna 2005

Věc: Výpis ze statistického zjišťování

Roční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských
cen (CPI - Consumer Price Index) za 12 měsíců roku 2004 proti průměru 12-ti
měsíců roku 2003 činila v České republice

2,8 %

Pramen: Publikace ČSÚ „Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní
členění", č.j. 31/2005 vydaná dne 10. ledna 2005

vedoucí oddělení informačních služeb

Za výpis účtujeme 60,- Kč.

tel. : 2 7405 4175, email: infoservisstc@gw.czso.cz


