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D O D A T E K   č. 10 

ke smlouvě č. 75/13  
o zajištění přepravy osob 

 

Smluvní strany 

 

Obchodní firma   :  DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 

Sídlo                  : 434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23 

IČ         : 62242504 

DIČ         : CZ62242504     

Bankovní spojení     : Komerční banka, a.s., pobočka Most 

Číslo účtu          : 1406 - 491/0100 

Obchodní rejstřík    : Krajský soud v Ústí nad Labem  

    Oddíl B, vložka 660  
 

(dále též dopravce nebo DPmML,a.s.) 

 

Osoba pověřená jednáním za DPmML, a.s. ve věcech plnění této smlouvy: 

MUDr. Sáša Štembera, předseda představenstva 

a Bc. Daniel Dunovský, místopředseda představenstva a ředitel akciové společnosti 

 

a 

 

Obchodní firma    : United Energy, a.s. 

Sídlo                   : Teplárenská 2, PSČ 434 03 Most, Komořany 

IČ     : 273 09 959 

DIČ     : CZ27309959  

Bankovní spojení   : Komerční banka, a.s., pobočka Most 

Číslo účtu    : 15 605 491/0100 

Obchodní rejstřík   : Krajský soud v Ústí nad Labem, Oddíl B, vložka 1722                                            

 

(dále též objednatel) 

 

Osoba pověřená jednáním za United Energy, a.s. ve věcech plnění této smlouvy: 

XXX 

 

 

Článek 1 

1.1 DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. a United Energy, a.s. uzavřely dne 

26. 2. 2013 smlouvu o zajišťování služeb spočívajících v přepravě osob autobusovou 

dopravou na území města Mostu a městské části Komořany prostřednictvím linky městské 

autobusové dopravy č. 12 (dále jen „smlouva“). K této smlouvě byl smluvními stranami 

uzavřen Dodatek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Rozsah smlouvy byl dle Článku 1, odst. 1 a 

Článku 6, odst. 1 stanoven v příloze č. 2 smlouvy. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, 

že původní přílohu č. 2 nahrazují s platností od 1. ledna.2023 přílohou č. 2, která je přílohou 

tohoto dodatku. 
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Článek 2 
 

2.1 Smluvní strany tímto sjednávají změnu výše uvedené smlouvy v čl. 2, odstavec 1 a čl. 11, 

odstavec 1. 

 

Článek 2, odstavec 1 : 

Smluvní cena za rok 2023 bude Dopravcem Objednateli účtována ve výši 55,02 Kč bez 

DPH za každý 1 kilometr ujetý v rámci poskytování služeb. Celková výše plateb po 

měsících za služby na lince č. 12 pro Objednatele je uvedena v příloze č. 2. 

 
 

Článek 11, odstavec 1 : 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami a uzavírá se na dobu 

určitou od 1. března 2013 do 31. prosince 2023. 
 

 

2.2 Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

 

Článek 3 
 

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3.2 Tento dodatek smlouvy o zajišťování přepravy osob smluvní strany sjednaly nikoliv pod 

nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. 

3.3 Tento dodatek smlouvy je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé straně zůstává po 

 dvou oběma stranami podepsaných vyhotoveních.  

 

 

Datum:       Datum: 

 

 

Za dopravce       Za objednatele 

 

 

 

 

 

………………………….     …………………………. 

MUDr. Sáša Štembera     XXX 

předseda představenstva      

       

 

 

 

 

………………………….      

Bc. Daniel Dunovský     

místopředseda představenstva 

a ředitel akciové společnosti 


