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Sm luvní stranv

1' Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125,53211 Pardubice
jednající Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje
lC:70892822
Bankovní spojenĺ: Komerční banka Pardubice
Čĺslo účtu : 7 8-90261 50227 l01 00
jako objednatel na straně jedné

2. Dopravní podnik města Pardubic a.s.
se sídlem Teplého 2141 , 532 20 Pardubice
jednajícÍ Lic. Jaroslavem Kňavou, předsedou představenstva
lc" 63217066
DlĆ: CZ63217066
plátce DPH
Bankovnĺspojení: účet č. 19-237293026710100 zŕízený u KB pobočka Pardubice
jako dopravce na straně druhé

Stávající smlouva na zajištění základnÍ dopravní obsluŽnosti Pardubického kraje

trolejbusovou dopravou byla podrobně specifikována na obdobíod 1. 1. 2009 do 30. 6'2010.
Tĺmto dodatkem č. 5 se podrobně specifikuje obdobĺod 30.6.20'10 do 31.12'2010'

ll.
Stávající text článku lV. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem

Závazky objednatele

objednatel se zavazu1e po celou dobu platnosti této smlouvy:
1. Zajistit údrŽbu a sjízdnost komunikací dotčených provozem veřejné dopravy podle této

smlouvy.
2. od 1.1 .2OOg do 31 .12'2OO9 uhradit dopravci na základě předběŽného odborného odhadu

prokazatelné ztráty prokazatelnou ztrátu vznĺklou plněním tohoto závazku do maximální
výše 30 Kč/km. Výše uvedená částka jiŽ obsahuje přiměřený zĺsk. PředběŽný odborný
odhad prokazateln é z|ráty tvoří příloh u ć,. 2 této smlouvy.

3' Poskytnout dopravci zálohu na prokazatelnou ztrátu do '15 pracovních dnů přĺslušného
měsíce na účet dopravce uvedený v záhlaví této smlouvy. V období od 1. 1. 2009 bude
záloha na přÍslušný kalendářní měsíc poskytnuta ve výši 412 5B7 Kć, coŻ odpovídá jedné
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DODATEK C. 5 SMLOUVY
o ZÁVAZKU VEŘEJruÉ sluŽBY V TRoLEJBUsoVÉ DoPRAVĚ

uzavřené podle ustanovení s 39 zákon a ć,. 26611994 Sb., o drahách,
Ve znění pozdě jších předpisů



částky uvede né článku VI odstavci 3 této smlouvy obdob od 1 3 2009 do
pol ovtne

pří Sny k le dá rn mes poskytnuta VE vysr 4 I 6 5 1 1 Kc,
3 1 I 2 2009 b ud ô zál oh a na s u a n c

coŻ odpov ída ed ne deseti ne částky uved ene článku VI ods tavci 4 této smlouvy

od 1 20 0 uh rad dop raVC na základě před běŽného od borného od had u pro ka zatelné
4

d maxl má ln vyse 3 ,l 79
ztrá ty p rokazate nou zt rátu vzn klou p nen m tohoto zavazku o

Kč/k Výše uved ena cas tka tz obsah uje pnměřený zisk. Před běiný od bo rný od had
m

proka zatelne ztrá ty tvo fl př íloh u c 2 této sm ouvy

5 Posk ytno u dop raVC za ohu na p roka zatelnou ztrát u do 1 5 pracovn ch d nu p řísluS ného

me ce na Uce d ravce uved eny za h AV této S mlouvy obdob od 1 1 20 0 b u de
s op

447 582 Kc coz od ída ed ne
za loha na pns ušný kalend a rn mES c posk ytn uta VE VYS pov

sesti ne cas tky uved ene článku ods tavci 7 této SM lo Uvy

f) P kytnout dopravci zá oh u na prokazate lnou ztrá tu do 5 p racovn ch d nu pns ušného
OS

obd b od I 7 20 1 0 do
mes ce na učet dopravce uvede nÝ za h laVI této sm ouvy o

3 1 1 2 20 1 0 bud e záloha na pn s lu Sný ka lenda rn mes c pOSkytn uta VE vysr 435 01 4 Kč,

coz od povídá jed nô šestině cas tk t u \/Adené c lá nku VI od stavci I této smlo uvy P latby

za oh na da s obdob bud ou dohod nuty p říslusnych dodatcích sm lo uvy

il1.

Stávajĺcítext clánku Vll. smlouvy se rušĺ a nahrazuje následujĺcím zněním:

1. Tato smlouva Se uzavÍrá na dobu urcitou od 1. 1.2009 do 30' 11'2019'
2. Rozsah dopravní obsluŽnosti zajišťovaný trolejbusovou dopravou určený_přílohou č' 1

smlouvy je pro obdobíod 1' 1.2oo9 do 28. 2.2oo9 sjednán v objemu 27 506 km.

3. Maximálnĺ úhrada prokazateln é ztráty včetně přiměřeného zisku je sjednána ve výši

30 Kc/km a za obdobíod 1. 1. 2oo9 do 28' 2.2009 činí 825 174Kć,.

4. Maximální úhrada prokazatelnézlráty včetně přiměřeného zisku je od 1. 3. 2009 do 31'

12. 2OOg sjednána ve výši 30 Kč/km. Za období od 1. 3. 2009 do 31. 12- 2009 tak

maximální úhrada prokaźatelné zÍráty včetně přiměřeného zisku bude cinit 4165 110

Kč.
5. Rozsah základní dopravní obsluŽnosti zajišt'ovaný trolejbusovou dopravou, urceny

přílohou č. 1 smlouvy, je pro období od 1.3.2009 do 31.12.2009 sjednán v objemu

138 837 km.
6. Rozsah základní dopravní obsluŹnosti zajišt'ovaný trolejbusovou dopravou, určený

přílohou č. 1a) smlouvy, je pro období od 1.1.2o1o do 30. 6.2010 sjednán v objemu

84 476 km.
7. Maximálnĺ úhrada prokazateln é ztráÍy vcetně přiměřeného zisku je od 1 . 1. 2010 do 30'

6.2010 sjednána ve výši 31,79 Kclxm' Za období od 1. 1.2010 do 30' 6. 20'10 tak

maximální úhrada prokäzateln é ztráty vcetně přiměřeného zisku bude činit 2 685 492

Kč.
8. Rozsah základní dopravní obsluŽnosti zajišťovaný trolejbuSovou dopravou, určený

přílohou č. 1a) smlouvy, je pro období od 1.7.2010 do 31.12.2010 sjednán v objemu

82 104 km.
9. Maximální úhrada prokazateln é ztráty včetně přiměřeného zisku je od '1 ' 7. 2010 do 3'1'

12. 2010 sjednána ve výši 31,7g Keiłm. Za období od 1. 7 ' 2O10 do 31 ' 12. 2010 tak

maximálnĺ úhrada prokázatelné ztráÍy včetně přiměřeného zisku bude cinit 2 610 086

Kč'
1O. Rozsah dopravnĺ obsluŽnosti a cena dopravního výkonu na další období budou sjednány

příslušnými dodatky k této smlouvě.

lv.
ostatnĺ clánky smlouvy se nemění

V.
1. Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnostĺ originálu, znichŻ

dvě vyhotovení obdrżí objednatel a jedno vyhotovenĺ obdrŻi dopravce.
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2' Dodatek č' 5 smlouvy nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem
kazdé z obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, Že tento dodatek uzavŕely na základě pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni ani zajednostranně nevýhodných podmínek. r'Jlt)

4. Tento dodatek smlouvy byl schválen RPk dne 24' 6. 2010, usnesením č.R 12010 ze dne
24.6.2010.

2l łi ztllu
V Pardubĺcĺch dne V Pardubicích dne 2l' e' 2o<o

Za Dopravní podnik města Pardubic a. s Za Pardubický kraj

pře

a
J

-002-



{

y'nik měsla PaÍdUbic a s

ńĺdlbl@
y'ú217066

1noĺ, 'l -'l . - l'l .'lz.zo'lo

/íladni doĺravnĺ obslužnost pÍo rok 2o'l 0

ÍroleibUsV (ljnka č' 3)

základní đopravní obslużnost pro ŕok 2o'lo . trol9jbusy (linka č. 3)

!äzně BoManee ô'184 211
42

öJ 50ö'7

tybiNi 64 19 783 4

54 1 465 112 I 860,:

V PäídUbiclch 23 ĺ0 2009
lng JUdila souŠková' Ph D

84 475,6

82 10Ą'Ą

dnlobéc

36733
Läzné Eon0anec

1 475264 1 465 2(
470,2 14 334 2

Le0en

54 1,465 11

I 2671 5
prac den 64 1,465

Unor

I
2L

64 6,184

Drác den 1 465

2a
t

2: 2 156,

óÍezen

By!4Vĺ

Lazne HoNánec

54 1465 632 I 14 563,7

soresv 54 6,184 3 005,4
RvbfrVĺ pÍác den

It qq7 7

uuoen

54 1,465 712 0

/bfrvl
1L t1n7

(Věten

1C

14 n1l ?

leryen

54
53

1? 651 ó

:erenec

12 636 1

sípen

13 997 7

Zäil

pI!.!:4ę!

14 334 2

Rĺjen

Lastopad

Bv!4YL
13 997 7

14 447 2


