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DODATEX C. 2 SMLOUVY
o zÁvpru vrŘe.lľÉ sLuŽgY V TRoLEJBUsovÉ oopnnvĚ

uzavřené podle ustanovení $ 39 zákona ć,.266lí994 Sb., o drahách,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvnístranv:

1. Paľdubický kraj
se sĺdlem Komenského náměsti 125,53211 Pardubice
zastoupený Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje
ll 70892822
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
Číslo účtu: 7 8-90261 50227 lo1o0
jako objednatel na straně jedné

a

2' Dopravní podnik města Pardubic a.s.
se sĺdlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice
zastoupená Jaroslavem Kňavou, předsedou představenstva
lČ: 63217066
DlČ: CZ63217o66
plátce DPH
Bankovní spojení: účet č. 19-2372930267l01o0 zŕízený u KB pobočka Pardubice
jako dopravce na straně druhé

A / Stávající smlouva na zajištění základní dopravní obsluŽnosti Pardubického kraje
trolejbusovou dopravou byla uzavřena na období od 1. 1. 2009 do 31 ' 12' 2009. Tímto
dodatkem č' 2 se prodluŽuje doba platnosti smlouvy do 30. 11' 2019

il.

Stávajícítext článku lV. odst. 3) smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem

Poskytnout dopravci zálohu na prokazatelnou ztrátu do 15 pracovních dnů příslušného
měsíce na účet dopravce uvedený v záhlavi této smlouvy' V období od 'ĺ. 1. 2009 bude
záloha na příslušný kalendářní měsíc poskytnuta ve výši 412 587 Kć, coŽ odpovídá
jedné polovině částky uvedené v článku Vll odstavci 3 této smlouvy. V období od 1. 3.
2009 do 31'12.2009 bude záloha na přĺslušný kalendářní měsíc poskytnuta ve výši 4í6
511 Kć, coŽ odpovídá jedné desetině částky uvedené v článku Vl! odstavci 4 této
smlouvy. Platby záloh na další období budou dohodnuty v příslušných dodatcích
smlouvy.

!il.

Stávajícĺtext článku V. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

t.

3)
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Maximá ln výše objednate lem h razené prokazatel ne ztráty se vypočte jako poěet
ujetých ki lometrů V příslusnem obdo bí na nkách a spoJ ch které jsou p ředm ěte m
sm louvy vynásobe nv platnou sazbo u sjednano u V článku VI sm louvy
Dopravce do ru ct objednatel konečnévyúětovánt prokazatelné ztráty za pn s lušný kalend ářnĺ
rok vždynejpozdě Jr do I 5. 2 roku následujícíhopo roce přís lušném V případě ze zaplacené
zál ohy budou V pn slušnem roce p řevyšovat skutečnou Výš prokazate lné ztráty navýšenéo
p ři měřený zisk, vrátí dopravce do 1 5 2. roku následu jícího po roce příslušnem přep latek na
účetobjednatel e.

IV.

Stávajícítext článku Vll. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním

1. Tato smlouva se uzavirá na dobu určitou od 1 . 1 . 2009 do 30. 11' 2019'
2. Rozsah dopravní obsluŽnosti zajišťovaný trolejbusovou dopravou určený přílohou č. 1

smlouvy je pro období od í. í. 2009 do 28. 2.2009 sjednán v objemu 27 506 km.
3. Maximální úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku je sjednána ve výši

30 Kč/km a za období od í. í. 2009 do 28. 2. 2009 činí 825 174 Kć,.
4' Maximální úhrada prokazatelnéztráty včetně přiměřeného zisku je od 1.3.2009 do 31'

12.2009 sjednána ve výši 30 Kč/km' Za období od 1. 3. 2009 do 31' 12' 2009 tak
maximální Úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku bude činit 4í65 íí0
Kč.

5' Rozsah základni dopravní obsluŽnosti zajišťovaný trolejbusovou dopravou, určený
přĺlohou č. í smlouvy, je pro období od 1.3.2009 do 31.12.2009 sjednán v objemu
138 837 km.

6. Rozsah dopravní obsluŽnosti a cena dopravnĺho výkonu na další období budou sjednány
příslušnými dodatky k této smlouvě.

V.

Stávajícítext článku Vlll' smlouvy se doplňuje následujícím textem

Každá ze smluvních stran můŽe tuto smlouvu vypovědět bez udánídůvodů. Výpovědní lhůta
je šest měsíců a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němŽ byla
výpověd' doručena druhé smluvní straně. Smlouva můŽe být také ukončena písemnou
dohodou smluvních stran.

VI

Stávající text článku lX. odst. 4) smlouvy se rušía nahrazuje následujícím textem

4. Vypořádání všech smluvních závazkŮ z této smlouvy vyplývajících v příslušném
kalendářním roce, bude provedeno do 15' 2' roku následujícího po roce příslušném

vt!.

ostatní články smlouvy se nemění

vil!.

1. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu , z nichž
dvě vyhotovenĺ obdźí objednatel a jedno vyhotovení dopravce.

2. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem
kaŽdé z obou smluvnĺch stran'
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Smluvní strany prohlašují, Že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni ani zajednostranně neuýhodných podmínek.

4. Tento dodatek smlouvy byl schválen RPk dne 4. 6. 2009, usnesením č' R/408/09 ze dne
4.6.2009.

V Pardubicích dne
2 5 '06- 1009 V Pardubicích dne

3 0 -06- 2009

ZaDopravní podnik města Pardubic a. s. ZaPardublcký kĘ

předseda představenstva n
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