
DODATEK C. 4 SMLOUVY
o zfuvnzxu veŘe.lľĺÉ sLuŽey V TRoLEJBUsovÉ oopnnvĚ

uzavřené dne 30.í.2009 podle ustanovení $ 39 zákona ě.
26611994 sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní stranv:

1. Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125,53211 Pardubice
jednající Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje
lČ,:70892822
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
Číslo účtu: 7 8-90261 50227 ĺo1oo
jako objednatel na straně jedné

a

2. Dopravní podnik města Pardubic a.s.
se sĺdlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice
je-dnající Lic' Jaroslavem Kňavou, předsedou představenstva
lC: 63217066
DlĆ CZ63217066
plátce DPH
Bankovní spojení: účet č. 19-237293026710100 zŕízený u KB pobočka Pardubice
jako dopravce na straně druhé

uzavirĄ1 v souladu s čl. lX Smlouvy o závazku veřejné sluŽby v trolejbusové dopravě
uzavřené dne 30.1'2009 podle ustanovení $ 39 zákona ć,' 26611994 sb., o drahách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,smlouva") tento dodatek upravující rozsah dopravy a Úhradu
prokazateln é ztráty na období od 1 .1 .2010 do 30.6.201 0.

I.

Stávajĺcĺtext článku lV. odstavec 4 smlouvy se rušĺ a nahrazuje se následujícím zněním:

4) Poskytnout dopravci zálohu na prokazatelnou ztrátu do 15 pracovnĺch dnů příslušného
měsíce na účet dopravce uvedený vzáhlaví této smlouvy. Vobdobí od 1. 1.2010 bude
záloha na přĺslušný kalendářní měsíc poskytnuta ve výši 447 582 Kč, coŽ odpovídá
jedné šestině částky uvedené v článku Vll odstavci 7 této smlouvy. Platby záloh na další
období budou dohodnuty v příslušných dodatcích smlouvy.
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!!.
Stávajĺcí text článku Vll. odstavec 6 a 7 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím
zněnĺm:

6 Rozsah základni dopravní obsluŽnosti zajišťovaný trolejbusovou dopravou, určený
přílohou č. 1a) smlouvy, je pro období od 1. ,l. zo,lo- do 30. a. żolo sjednán v
objemu 84 476 km.
M-aximální úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku je od 1' 1. 2O10 do
30.6.2010 sjednána ve výši 31,79 Kč/km. Zaobdobí od 1' 1'2o1O do 30. 6.2o1o
tak maximální úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku bude činit 2 685
492 Kć.

7

tv.
ostatnĺ články smlouvy se nemění

V.
1. Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu , z nichŽ

jedno vyhotovení obdrŽí objednatel ajedno vyhotovení dopravce.
2. Dodatek č' 4 smlouvy nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem

kaŽdé z obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, Že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle,

nikolĺv v tísni ani zajednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek smlouvy byl schválen RPk dne 1 .4' 2010, usnesením č. Rl/1 o4gt10 ze dne

1. 4.2010.

V Pardubicích dne 
1 6 -0,,- 2010 V Pardubicích dne 1 g '0l'' 2010

Za Dopravní podnĺk města Pardubic a. s. Za Pardubický kraj

předseda představenstva
r. Radko Martí

Pardu kraje
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