
DODATEK c. í3 SMLoUVY c' oDsHl/09/00070
o zÁvlzl(U VEŘEJNÉ SLUŽBY V TRoLEJBUsoVÉ DoPRAVĚ

uzavřené podle ustanovení $ 39 zákona ć.26611994 Sb., o drahách,
ve znění pozděiších předpisů

a

Smluvní stranv:

í. Pardublcký kraj
se sídlem Komenského náměsti 125,53211 Pardubice
zastoupený JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., hejtmanem Pardubĺckého kraje
lČ,:70892822
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
císlo účtu: 1o7 -17 52200237 l010o
jako objednatel na straně jedné

2. Dopravní podnik města Pardubic a.s.
se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice
zastoupený lng. Jaroslavem MojŽíšem, předsedou představenstva
It: 63217066
DlČ: CZ63217066
plátce DPH
Bankovní spojení: účet č. 19-2372930267lo10o zřízený u KB pobočka Pardubice
jako dopravce na straně druhé

t.

Stávající smlouva na zajĺštění základní dopravní obsluŽnosti Pardubického kraje
trolejbusovou dopravou byla podrobně specifikována na období od 1' 1. 2009 do 1. 3. 2014.
Tímto dodatkem č. 13 se podrobně specifikuje období od 2.3.2014 do 14'6.2014.

il.
Stávajícítext článku lV. smlouvy se doplňuje o násĺedujícítext:

15. Poskytnout dopravci zálohu na prokazatelnou ztrátu do 15 pracovních dnů
příslušného měsíce na účet dopravce uvedený v záhlavi této smlouvy. V období
březen 2014 aŽ červen 2014 bude záloha na příslušný kalendářní měsíc poskytnuta
ve výši 348 066 Kč, coŽ odpovídá jedné třetině částky uvedené v článku Vll odstavci
18 této smlouvy.

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

18. Rozsah základni dopravní obsluŽnosti zajišťovaný trolejbusovou dopravou, určený
přílohou č. íh) smlouvy, je pro období od 2.3.2014 do í4. 6.2014 sjednán v
objemu 43 989,40 km a maximální úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného
zisku bude činit í 392264Kć,.
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tv.
Stávajícítext článku lX. odst. 6) smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č,.1 až č.1h), které obsahují seznamy linek a
spojů dotovaných Pardubickým krajem v období od 1.1'2009 do 14.6.2014,
proůozovaných áopravcem a podléhajĺcích reŽimu této smlouvy a příloha ć,' 2 ',PředběŽný
odborný odhad prokazatelné Ąráty'' '

v.
ostatníčlánky smlouvy se nemění'

vl.
1. Dodatek č. 13 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu , z nichi

jedno vyhotovení obdrŽí objeánatel, jedno vyhotovení dopravce a jedno vyhotovení obdźí
společnost oredo.

2. Dodatek č. 13 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným
zástupcem každé z obou smluvńích stran' Smluvní strany prohlašují, Že plnění obsaŽená
v této smlouvě byla jimi akceptována od 2'3.2014 a povażu1í je za účinná od uvedeného
data' Případné pózdější podpisy obou stran na této smlouvě nejsou překáŽkou k plnění od

2.3'2014 a vyplývajĺz důvodů známých oběma stranám.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č' 13 smlouvy je příloha č- 1h).

4. Smluvní strany prohlašují, Že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle,

nikoliv v tísni ani zajednostranně nevýhodných podmĺnek.
5. Tento dodatek smlouvy byl schválen RPk dne20.2.2014usnesením č. 7114.

V Pardubicích dne -J ĺł llĺl/
0 3, 05. 2011,

V Pardubicích dne

Za dopr

l
pře
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ha č. 1h)

Dopravnĺ podnik města Pardubic a.s.
Teplého 2141
53220
Pardubice
Dtt:
c263217066

období: 2.3.201 - 14.6.2014
Základni dopravn ĺ obsluŽnost

Trolejbusv (linka č. 3)

72
pracovní den
zima

0
pracovní den
léto

33 so, ne, sv

V Pardubicích 5.2'2014
lng. Judita SouŠková, Ph.D

Základní dopravní obslužnost trolejbusy (linka č. 3)

J

Obec rozsah km dní

Lázně Bohdaneč 62 6,'t84 72 27 605.4
47 6.184 0 0,0
39 6,1 84 33 7 958,8

Rybitví 62 1,465 72 6 539,8
47 1.465 0 0,0
39 1,465 33 1 885,5

Celkem km 43 989,4

Měsíc Obec 'rozsah km dní t )/měsíc
Březen
od 2.3.2014

Lázně Bohdaneč prac. den 62 6,'r84 21 I 051,6

12643,8

so. ne. sv 39 6.184 9 2170,6
Rybitví prac. den \62 1,465 21 1 907,4

so, ne, sv 'r39 1,465 I 514.2
Duben Lázně Bohdaneč prac. den 'az 6,1 84 21 I 051,6

12643.8

so, ne, sv 39 6,184 9 2170.6
Rybitví prac. den 62 '1.465 21 1907.4

so, ne, sv 39 1,465 9 514,2
Květen Läzně Bohdaneč prac. den 62 6.1 84 20 7 668.2

12766.2

so, ne, sv 39 6,1 84 11 2652,9
Rybitví prac. den 62 1.465 20 í 816'6

so, ne, sv 39 1,465 11 628,5
Červen Läzně Bohdaneč prac. den 62 6,184 10 3 834,1

5 935,6

so. ne. sv 39 6.184 4 964,7
Rybitví prac. den 62 1,465 'ĺ0 908,3

so, ne, sv 39 1.465 4 228,5


