
DoDATEK č. 6 SMLoUVY
o zÁvAzKU VEŘEJNÉ sLUŽBY V TRoLEJBUsovÉ oopnnvĚ

uzavřené podle ustanovení $ 39 zákona ć,.266lĺ994 Sb., o drahách,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvnístranv:

í. Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
jędnající Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje
lc.70892822
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
Číslo účtu: 7 8-90261 50227 ĺo1 oo
jako objednatel na straně jedné

a

2. Dopravnĺ podnik města Paľdubic a.s.
se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice
jędnající lng. Jaroslavem MojŽíšem, předsedou představenstva
lC: 63217066
DtČ: CZ63217o66
plátce DPH
Bankovnĺ spojení: účet č. 19-2372930267l010o zřízený u KB pobočka Pardubice
jako dopravce na straně druhé

t.

Stávajĺcĺ smlouva na zajištění základní dopravnĺ obsluŽnosti Pardubického kraje
trolejbusovou dopravou byla podrobně specifikována na období od 1. 1. 2009 do 31' 12'
2010. Tímto dodatkem č' 6 se podrobně specifikuje obdobíod 1.1 '2011 do 30'6'2011.
Pardubický kraj ustanovil od 1'4.2010 organizátorem dopravy na svém Územi společnost
oredo s.r.o., se sídlem Nerudova 1o4, 500 02 Hradec Králové, lC: 25981854,
korespondenční adresa pro Pardubický kraj: oredo s.r.o.' Za Pasáži í609, Pardubice
53002 (dále jen společnost oredo). V této souvislosti se tímto dodatkem měnĺ další níŽe
specifikovaná ustanoven í smlouvy.

il.
Stávajícítext článku lll. smlouvy se doplňuje o následujícítext

7 ' Druhý originál všech dokumentů a údajů poŽadovaných v čl. lIl bude současně zaslán
společnosti oredo na korespondenční adresu uvedenou výše.

8. VŽdy, nejpozději do 31. 1. roku následujícího po roce příslušném, předloŽí dopravce
objednateli a společnosti oredo roční vyúčtování, tj údaje o skutečně ujetých
kilometrech na jednotlivých spojĺch, dle jednotlivých linek a spojů za kalendářní rok,
nákladech na tento soubor linek a všech poskytnutých záloh. Přĺpadný přeplatek nebo
nedoplatek V roce příslušném bude finančně vyrovnán nejpozději do 10'2' roku
následujícího.

9. Nejpozději do 30. listopadu kaŽdého roku po obdobĺ účinnosti smlouvy předloŽí
dopravce společnosti oredo v listinné podobě a podepsané následujícídokumenty:

a) Ceník jízdného platný v následujícím roce
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b) všechny jizdni řády na následující rok, které jsou předmětem smlouvyc) předběŽný odborný odhad prokazatelné ztráty na následující rok
výpočtu přiměřeného zisku' PředběŽný odborný odhad bude
zpracován vŽdy v souladu s nařízením vlády č. 49312004 Sb., kteým se u
prokazate l n á ztráta ve veřej né l i n kové dopravě.

10. Dopravce zajistí součinnost s objednatelem a se společností oredo při zpracování a
realizaci optimalizace reg ionáln í dopravy.

ilt.
Stávajícĺtext článku lV. smlouvy se doplňuje o následujícítext:

7. od 1.1 '2011 uhradit dopravci nazákladě předběŽného odborného odhadu prokazatelné
ztráty prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním tohoto závazku do maximální výše 32,65
Kč/km. Výše uvedená částka jiŽ obsahuje přiměřený zisk. PředběŽný odborný odhad
prokazatelné ztráty tvoří přílohu ć,.2 této smlouvy.

8. Poskytnout dopravci zálohu na prokazatelnou ztrátu do 15 pracovních dnů příslušného
měsíce na účet dopravce uvedený vzáhlaví této smlouvy. Vobdobí od 1. 1.2011 bude
záloha na příslušný kalendářní měsĺc poskytnuta ve výši 460 104 Kč, coż odpovídá jedné
šestĺně částky uvedené v ělánku Vll odstavci 11 této smlouvy.

!v.
V článku Vl. se doplňují body 3, 4 a 5 následujícího znění

3. V případě, Že dopravce pouŽije finanční prostředky na úhradu prokazatelné ztráty
V rozporu s touto smlouvou, je dopravce povinen takto pouŽité finanční prostředky
objednateli vrátit a navíc zaplatit objednateli penále Ve výši 1 promile denně
z neoprávněně pouŽitých finančních prostředků, nejvýše však do výše neoprávněně
pouŽitých finančních prostředků.

4. Dopravce bere na vědomí, Že poskytování peněŽních prostředků dopravci na základě
této smlouvy podléhá finanční kontrole dle zákona č,' 32012001 sb., o finanční kontrole,
Ve zněni pozdějších předpisů a neoprávněné pouŽití nebo zadrŽení peněŽních
prostředků objednatele poskytnutých dopravci na základě této smlouvy se vztahuje
ustanovení $ 22 zákona č,. 250ĺ2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu,
ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje-li dopravce také přepravnísluŽby mimo závazky
veřejné sluŽby nebo jiné činnosti, je povinen v souladu se zákonem vést oddělené
účetn ictvĺ záv azkil veřej ných sl uŽeb'

5. Při plnění předmětu této smlouvy bude dopravce uplatňovat zásady účelnosti,
efektivnosti a hospodárnosti podle zákona ć' 32012001 sb', o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně něktených zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů (zákon o
finanční kontrole), přičemŽ se rozumí:
- hospodárností takové využití veřejných prostředků k zajištěnĺ stanovených úkolů

s co nejnižším vynaloŽení těchto prostředků, a to při dodżení odpovídající kvality
plněných úkolů,

- efektivností takové vyuŽití veřejných prostředků, kteým se dosáhne nejvýše
moŽného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů Ve srovnání s objemem
prostředků vynaloŽených na jejich plněnĺ,

- účelností takové vyuŽití veřejných prostředků, které zajistĺ optimální míru dosaŽení
cĺlů při plněnístanovených úkolů.

:V.
Stávajícítext článku Vll. smlouvy se doplňuje o následujícítext:

11. Rozsah základnĺ dopravní obsluŽnosti zajišt'ovaný trolejbusovou dopravou, určený
přílohou č. íb) smlouvy, je pro období od í. í.2011do 30. 6.201í sjednán v objemu
84 552 km.

ato
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I
/lz. Maximální Úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku je od 1. 1' 2011

sjednána ve výši 32,65 Kč/km. Zaobdobí od 1' 1'2011 do 30' 6'2'011 tak maximální
Úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku bude činit 2760 623 Kč.

vt.
V článku Vlll. se za stávajícítext doplňuje následující

V případě ukončení smlouvy dle článku Vlll před sjednaným termínem je dopravce povinen
předloŽit do 30-ti dnů od jejího ukončení objednatelia společnosti oredďvyúčiování, i;. ,ioa1"
o skutečně ujetých kilometrech na jednotlivých spojích (ve struktuře dle čl lll. smlouuý;, rteŕe
dosud objednateli a společnosti oredo nepředloŽil. Současně je dopravce povinen pŕedloŽit
objednateli a společnosti oredo roční vyÚčtování ve struktuře dle čl' lll. této śmbuvy'
Finanční vyrovnání mezi zálohou a ztrátou, závislou na skutečně ujetých kilometrech pooĺe
schválených jĺzdních řádů, bude provedeno objednatelem do jednońo-měsíce od předlbŽení
vyúčtování dopravcem, a to na základě ověření a potvrzení správnosti údajů společností
Oredo.
V případě nesprávného nebo neÚplného prokázáni skutečné ztráty za přĺslušné období
vyzve společnost oredo dopravce k odstranění nedostatků. objednatel provede výše
uvedené finanční vyrovnání do jednoho měsíce po odstranění závad a nedostaiků
dopravcem.
Přeplatek vzniklý mezi zálohou a uvedenou ztrátou je povinen dopravce vrátit objednateli na
účet uvedený v záhlavítéto smlouvy do jednoho měsĺce od ukončení smlouvy.

vt!.
Stávajícítext článku lX' odst. 6) smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č.1, č. 1a) a č,.1b), které obsahují seznamy
linek a spojů dotovaných Pardubickým krajem vobdobí od 1.1'2oog do 30'6.2011,
provozovaných dopravcem a podléhajících reŽimu této smlouvy a příloha č,' 2 ,,Předběžný
odborný odhad prokazateln é ztráty" .''

vilt.
ostatnĺ články smlouvy se nemění

!x.
1. Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu , z nichžjedno vyhotovení 

-obdrŽí 
objednatel, jedno vyhotovení dopravce a jedňo vyhotovení

obdži společnost oredo.
2' Dodatek č. 6 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,

nikoliv v tísni anizajednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek smlouvy byl schválen RPk dne 16.12.2o1o, usnesením č. Ry1 593ĺ10 ze

dne 16j2.2010.

VPardubicích dne '1n u" znu V Pardubicích dne 
1 { ,ŕŕľ- ťtlľľ

ZaĐopravni



podnik města Pardubic a.s.
2141

Z0 Pardubice
c263217066

období: 1.1. - 31.12.2011
Základní dopravní obslužnost pro rok2011

Trolejbusy (linka č. 3)

211 pracovní den zima
42 pracovníden léto
112 so, ne, sv

V Pardubicích'l.1 0.201 0
lng. Judita Soušková, Ph.D

Obec rozsah km dnĺ t
Lázně BohdaneÖ 64 6,184 211 83 508,7

53 6,194 42 13 765,6
54 6,194 112 37 400,8

Rybitví 64 1,465 211 19 793,4
53 1,465 42 3 261,1
54 1,465 112 I860,3

Celkem km 2010 í66 579'9



Základnidopravní obslužnost pro rok 20ĺ ĺ - trolejbusy (linka č' 3)
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MĚsTsKÁ HRoMADNÁ DoPRAVA v PARDUBIcícH
oopRłvľí PoDNlK města PARDUB|G a.s'

;trl;1," . rrr ',r i-. ,r. ,.,.'t',L., ,

dopravce:

=gFadrcsa dopravce: Teptého 21 41 , Pa,dubie Psč 532 20, tel.: 466 899 1 1 1 , fax: 466 304 T78
lnformace o taĺifu a smluvnĺch pbpravních podmÍnkách obdlžíte v lntormačnĺm centru DPnP a.s. na tet.4666119*9.

@Ey!iĘd!ĺ-d9!'a 'in hod.

Hlavní nádĺaží

AutohJsové ná ažl

Palackéfio

Jo
Jí
J2

náĺn 4

5
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11

't2

13

í5
16

17
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í9
.t9

21

23

Semth. hłaml bľána

Seĺntln. vleěka

Ępfrvt' ávod

UlĄb'íáma J
U[Ąbčm
LŁně B MaÍloě' v Rlłĺ

LáaěBohdarcą ]fuĺbí
Lázĺ'ěBqi@'eątFą _

oásm db 8 Upozorněnĺ oro cestuiícĺ - od 20.00 hodin nastupuite do vozidel o edními dve mi.

ť
\r

o
.)-
t

3 llllľIIlr

neděle aí.7..3í.8.Pracovníí.9. - 30.6.Pracovní

- neiede ve dnech 27 .12. - 31.12.
- iede pouze ve dnech školního vwčování

zpfaváD s}đéMsKELEToN @ Fs s ťaE obmrc
G

- JÍzdenkov automat spoJ

Globus

- zastáVke ie bezbariérově p ĺstupná
- končÍ na st.UMA, točnalí ma@ o błfu isu zElEl.|ěny

w wŻldbđ É ÍE
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MĚsTsKÁ HRoMADNÁ DoPRAVA v PARDUBIcíGH
dopravce: DOPRAVNí PoDNlK města PARDUBIG a.s.
adresa dopravce: Teplého 21 41 , Pardubice psl ssz zo, tel.: 466 899 1 1 1 , fax: 466 304 77E =gFlnformace o tańfu a smluvních p epravních pdmĺnkěch obdržĺte v lnformaćnĺm centru DPmP a.s. na tet. 46661 1989.

mn hod.

Lázně Bohdaneč, točna

Lázně Bohdaneč, nám J
Lázně Bohdaneč, V Ráji

UMA, točna

UMA, továma

Rybitví' źvod

semtÍn, vlečka

semtín, hlavnÍ brána

semtÍn, zastáVka

Globus

Tmová

Poděbľedská

0

1

2

4

5

6

I
I
't0

12

Dá$m dl8 bđ
Uoozorně nĺ oro cestuiĺcĺ - od 20.00 hodin nastupuite do vozidel p ednĺmi dve mi

ĺĺ om@ o btfu lą eIEjíÉíry
E Ez/dbđ E kt

Platnost od 1.1.2011

Soboty' neděle a svátlry

03 23ĺ 43ĺ.
03 23ĺ 43ĺ.
03 23 43r
04t' 25 45ĺ
05 25 45r
05 25ĺ 45ĺ

05s 25 45

05 25ĺ 45ĺ'

05t 25r 45
05r, 25 45

05r 25 45
o5ĺ 25 45t
03oĺ 2342
12t 42
12t' 42j2ĺ 36o

Pracovnĺ dny 1.7. - 3í.8.
46*,
06 26ĺ' 37 46ĺ

LT 28t 48
08t' í5 28 48ł'
08 28ĺ 48
08 28r 48
08s 28s 48

08 28ĺ' 48
08t' 28 48ĺ
!8 í3 28ĺ 48

08 28r 48
-llEś 28 48

14t Mĺ
12 42ĺ
126 42

í2t' 36o

Pracovní dny í.9. - 30.6.

zp@várc qisłéremslctEToN o Fs sfuľats obmrc

- neiede ve dnech 27.12. - 31.12.

Dukly, vozovny_ z Masarykova nám' iede ul..ĺ7.listopadu' Teplého do

- Jĺzd nkov, automat
- zastávka ie bezbarĺérově p Ísfupná
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neděle aí.7. .3í.8.Pracovnĺí.9. - 30.6.Pracovní

zp@Ém q/đén msKELEToN o Fs sftrłt8E obmt

- neiede ve dnech 27.12. - 31.j2.

Dukly, vozovny- z Masarykova nám. iede ul.í7'listopadu, Teplého do

_ JÍzdenkovÝ automat
- zastávka ie bezbariérově p Ístupná
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MĚsTsKÁ HRoMADNÁ DoPRAvA v PARDUBIcícH

dopravce: DoPRAVNĺ PoDNIK města PARDUB|G a.s.
adresa dopravce: Tep!ého 21 41 , Pardubice PsČ 532 20, tet.: 466 E99 1 1 1 , fax: 466 3O4 77E

lnformace o taĺifu a smluvních pepravních podmínkách obdržíte v tnfoĺmaěnímcentru DPnP a.s. na teĺ.466611989.
Zastávlĺv+lÍzdní doba min hod.

Lázně Bohdanď, točna

Lázně Bohdaneč, nám J
Lázně Bohdaneč, V Ráji

UMA" toěna

UMĄ továma

Ry itvÍ' závod
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|-ĺhvnĺnádľaä -._ ''l8

oátm dle t"8 Uoozorněnĺ Dro cestuiĺcĺ _ od 20.00 hodin nastuDuite do vozideI p edními dve mi"

o bÍnl
E ĺLE
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MĚsTsKÁ HRoMADNÁ DoPRAVA v PARDUBtcĺcH

doDravce: DoPRAVNí PoDNtK města PARDUBIG a.s.
adresa dopravce: Tep!ého 21 41 , Pardubice PSé 532 20, tel.: 466 899 1 1 1 , fax: 466 304 77E

-iril.. - -Li

=gFlnformace o tarÍfu a smlunĺch pepnvnIch podmínkách obdržite v lnÍormačnĺmcentru DPnP a.s. na tel.466611989.

4!łUgĺĘd!ĺ_ĺ!gb3 'in
hod

Ltizně Bohdaneč. točna

LázrĚ BďdaÍEč, námJ

l]Łĺ'ě Bo daĺeč' V R.i!

0

2

3

4

5

6

7

I
I
í0
11

't2

11

-(

Podě ľadglé

Pd6t'iÍly' HradedÉ
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Palackého

AJtohlsová ná&aŽi

't8

19
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22l-ilavnĺ ĺÉłlĺatl

Däsm dle đ
Uoozornění pro cestuaĺcĺ - od 20'00 hodin nastupuite do vozidel o ednĺmi dve mi.

Na re pđl r M u v Pa W
loíomffi o taÍ , jsu etelíéÍry

E witbdl m IE_

)latnost od 1.1.2011
SoboĘ neděle a svátlry

12t 32ľ, 52

dny 1.7. - 3í.8.Pracovnĺ

l4u 34 54ĺ
í4ĺ 34ĺ- 54
34r 54

14t' 34 54ĺ'

í4ĺ' 34 54ĺ.

14g 34 54ĺ
í4 34ĺ. 54

!0g 30ĺ

í4 34 54ĺ
í4 3í ĺt

00 30ĺ
00ĺ. 30
00r 30

_00ĺ 24o

í.9. .30.6.Pracovni d

zprĐvárc ođémmsKELĘToN @ Fs Úfitvap obmw
Dukly, vozovnv- z Masarykova nám. ied ul.17.|istopadu, Teplého do

_ Jízdenkov, automat
- zastávka ie bezbarĺérově p Ístupná

04

05

06

07

OB

09

10

11

12

13

14

15

16

17
'18

19

20

21

22

23



T
Tr(lol^ ä .2

Yýkaz nákladů a v'ýnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážnlosobní dopravě

Dopravní podnik města Pardubic a.s období: 2011
Ujeté kilometry 2011 2361,677

Ses
Tel
Da

Uh
Pro
Spr



Dopravnĺ podnik města Pardubic a.s.
Teplého 2141, 532 20 Pardubice

63217066

Dopravce:
Sídlo:
It:

Pardubick krai
Základni dopravn í obsl uŽnost

Obiednatel:

obsluŽnost:

yŕpoČer KoMPENZACE dle zákonaě,' 194t2010 Sb., pro

ážni dopravu - trolejbusy

nik města
 a.s.
141
dubice
1706


