
Smlouva O provozování reklamy na dopravních prostředcích MHD 
ı§v.č.z 30211410 
c.j. z ,fljy /2018 

Dodatek číslo 5 
ke Smlouvě O pronájmu reklamní plochy na dopravních prostředcích MHD Ze dne 1. 1. 

2014 (dále jen Smlouva) 
ev. č. DPMLJ, a. S. 3 021 1410 

mezi 

Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. S., 
se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec Ill 

ICQ: 47311975 
D|C: CZ47311975 
zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad oddíl , vložka 372, datum zápisu 1.4.1993 
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a 

Ing. Václavem Sosnou, členem představenstva 

dále jen „pronajímateľ

a 

Rádiem Contact Liberec, s.r.o. 
se sídlem: Na okruhu 872/10, 460 01, Liberec 1 

IČO: 148 68 285 
Dıćz cZ148 66 285 
Zápis v OR: du v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 188 
bankovní spojení: 
zastoupený: PhDr. Janem Požickým, jednatelem Společnosti 

dále jen „nájemce“ 

uzavírají Dodatek číslo 5 ke Smlouvě O pronájmu reklamní plochy na dopravních prostředcích 
MHD ze dne 1. 1. 2014 (dále jen „Dodatek“), aby upravily vzájemná práva a povinnosti vyplývající 
ze smlouvy. 

I. DúvoD DODATKU SMLOUVY 
Dodatek je vypracován Za účelem prodloužení závazku pronajímatele umožnit nájemci za úplatu 
užívání reklamní plochy na autobusech ve vlastnictví pronajímatele za účelem umístění reklamy, 
Za sjednaných podmínek stanovené ve Smlouvě. 

ıı. PŘEDMĚT DODATKU 
1. Dodatkem dochází ke změně odst. č. 3. článku ,,|. Předmět smlouvy", který nově 
stanovuje specifikací předmětu smlouvy takto: 
Provozování samolepkové reklamy na autobusech MHD Liberec: 

0 samolepky O rozměru: 30cm X 20cm + 50cm x 10cm (šířka x výška) 
O počet samolepek na vozidlo: 3 kusy 
O počet vozidel: 69 
0 počet samolepek: 207 
O umístění samolepek: 

0 1 autobus lrisbus: 3 kusů samolepek 50cm × 10cm 
I/Z
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Smlouva O provozování reklamy na dopravních prostředcích MHD 
0 2 autobusů Karosa; 6 kusů samolepek 50cm X 10cm 0 20 autobusů SOR BN 12: 60 kusů samolepek 30cm X 20cm 0 15 autobusů TEDOM: 45 kusů samolepek 30cm x 20cm 0 20 autobusů Urbanway: 60 kusů samolepek 30cm X 20cm 0 11 autobusů Mercedes Citaro: 33 kusů samolepek 30cm × 20cm O samolepka bude nainstalována textem do vozu 

2. Dodatkem dochází ke změně dohody článku ,,ll. Doba pronájmu", která nově stanovuje dobu určitou a to: 
od: 1.1. 2019 do: 31. 12. 2019 (12 měsíců) 

3. Dodatkem dochází ke změně dohody odst. č. 3 v článku ,,lll. Nájem", která nově stanovuje 
k výši nájemného 34 500,- Kč + zákonem stanovené DPH splátkový kalendář takto: _ Splátkový kalendář: 

I 

platba 
j 

Zdanitelné plnění předmět za období základ pro výpočet DPH

K A 
(A) __n 

.___,__?à, 

1 31.1.2019 Nájem reklamníplochy 1. Q. 2019 8 625,- Kč 
2 

Í 1.4.2019 Nájem reklamní plochy 2. Q. 2019 8 625,- Kč 1.7.2019 Nájem reklamní plochy 3. Q. 2019 8 625,- Kc
ł 

,Í 1.10.2019 Nájem reklamní plochy 4. Q. 2019 8 625,- Kč 
ııı. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 1. Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) a dodatky Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Dodatek vstupuje v platnost podpisem zástupců obou smluvních stran. 3. Vztahy vyplývající Ztéto smlouvy a smlouvou neupravené se řídí ustanovením občanského Zákoníku. 
4. Dodatek je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, Z nichž nájemce obdrží jeden a pronajímatel obdrží jeden. 
5. Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou Způsobilost 

k právním úkonům a že tento dodatek ke smlouvě uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že 
ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ho před podpisem řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí. 
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Michal Zdënek, M.A. '
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