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uzavírkou ulice Žeranovské, Prostějov

>
'i hjO úhradě vícenákladů MHD vs”iívfaíosti s

či. 1
Smluvní strany

Statutární město Prostějov
se sídlem náměstí T. G.
IČ: 00288659
zastoupené RNI)r. Alenou Raškovou, náměstkyní primátora
bankovní spojení: Česká spořitelna 
číslo účtu: 19-1505517309/0800
(dále jen „Město")

Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

a.s., Prostějov

Letecká 8, 796 23 Prostějov 
IC: 46345850, DIČ: CZ46345850
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně 
ustoupena ng. Annou Hanákovou, členem představenstva

. , , a ng'"lnm Hlochem, členem představenstva
baiúcmmi spojem: Komerční banka Bmo-město 
Číslo učtu: 55103-621/0100 
(dále jen „dopravce")

společně označovány dále jako „smluvní strany , 

sjednaly níže uvedeného dne smlouvu tohoto znění:

oddíl B, vložka 708

ČI. 2
Výpoěet kompenzace

1 ■ .v taSESTpSnk"on'T ° -«by.
• mm mi*. «• miM »předpisů, je navýšena o vícenáklady vzniklé zajištÍÍm H ^ P°ZdějŠÍCh
Prostějova nad rámec rozsahu vymezeného v • /L TT"! obslužnosti města
závazku veřejné služby na rok 2021 a to 7 dňvnH C‘, ^°datku 25 ke Smlouvě o
která proběhne od 16. 08. 2021 do26. 09.2021 včetně^ Y U ^ Zeranovské v Prostějově,

2. Uzavírka je plánována do následujících 

Etapa 1: od 16.08 2021 do 03.

etap:

09. 2021 - částečná uzavírka ul. Žeranovské, 

2021 - úplná uzavírka ul. Žeranovské,
Prostějov 

Prostějov

- částečné omezení v křižovatce ulic Brněnské 
a Libusinky, Prostějov.

Etapa 2: od 06. 09.2021 do 26. 09. 

Etapa 3: od 20. 09. 2021 do 22. 09. 2021



ulice Žeranovské, Prostějov bude objízdná trasa vedena ulicemiEtapa 2: při úplné uzavírce
Brněnskou, Okružní a ulicí Bulharskou, Prostějov.

změny linky MHD 785004, 785007,785021,785041 
First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 2, 1L3. Při úplné uzavírce se dotknou 

provozované společností FTL - 
46345850.

4 Vícenáklady se vypočítají jako součin počtu kilometrů ujetých nad předpokládaný rámec 

veřejné služby ... - viz čl. 2 bod 1) bez DPH.

- pohonné hmoty a oleje: 8,02 Kč/km
- přímý materiál a energie: 1,70 Kč/km
- přímé mzdy: 15,60 Kč/km

odvody z mezd: 5,30 Kč/km
celkem 30,62 Kč/km

5. Celková „S. -odkl-dá ?
Šlí ££ k'eoó po dobo o*!*,
budou jezdit p0Jobjízdných trasách. Rozpis je rozdělen na celou dobu uzavírky. Ta
vSpadě111^etzLílabíSe^t ntfrámeTplán^vaSo obdXbude podrobný rozpis 

skutečných vícenákladů předložen dopravcem bezprostredne po ukončeni uzavírky.

kalendářní měsíci-y-BS ?„r“"oiSl«rp;3» ^
Vyúčtování bude vypočteno bez DPH. DPH bude účtována v souladu se zákonem o d 

Z přidané hodnoty v platném znění.

čl. 3
Ostatní ujednání

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

dvě vyhotovení.

2. Tato smlouva «*** pl—l d..m p.dp- “
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem c. 340/2015 Sb„ o registru

pozd. př.
na Radě městaO právním jednání, které je předmětem tohoto dodatku, bylo rozhodnuto

usnesením č. 1809.3.
Prostějova dne 21.9.2021



V Prostějově dne (£> 40 • $.0

Za Statutární město.Prostějov: dopravce:

RNDr. Alena Rašková
náměstkyně primátora města

Ing. Anna Hanáková
členka představenstva

Ing. Jiří Hloch
člen představenstva

Příloha: Předpo.dádané vícenáklady




