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DoDATEK c. ĺ KUPAPooKIN6V

smlouvy o závazku veřejné sluŽby v si!
uzavřené podle ustanovení $ ĺ9 zákona č. í 1111994 Sb., o silniční

dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Smluvnístranv:

1. Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125,53211 Pardubice
zastoupený Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kĘe
lČ:70892822
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
Číslo účtu: 7 8-9026150227 to1oo
jako objednatel na straně jedné

a

2. Dopravní Podnik města Pardubic a.s.
se sídlem Teplého 2141,532 20 Pardubice
zastoupená Jaroslavem Kňavou, předsedou představenstva
lČ: 63217066
Đll CZ63217066 plátce DPH
Bankovníspojení: účet č. 19-2372930267lo10ozřizený u KB pobočka Pardubice
jako dopravce na straně druhé

Zmény a doplnění smlouvy

!.

A / Stávajĺcí smlouva na zajištěni základní dopravní obslužnosti Pardubického kraje byla
uzavřena na období od 1. 1. 2009 do 28. 2. 2009' Tímto dodatkem č. 1 se prodluŽuje doba
platnosti smlouvy do 3'ĺ ' 12' 2009

ll.
Stávajĺcí text článku lV. odst. 2) a 3) smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

2) od 1. 1. 2009 do 28. 2' 2009 uhradit dopravci na základě předběŽného odborného
odhadu prokazatelné ztráty prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním tohoto závazku do
maximální výše 26'08 Kč/km a od 1. 3. 2009 do maximální výše 25,88 Kč/km. Výše
uvedená sjednaná částka je kompenzací prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku
dopravce. PředběŽný odborný odhad prokazatelné ztráty tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

3) Poskýnout dopravci zálohu na prokazatelnou ztrátu do 15 pracovnĺch dnů přĺslušného
měsíce na účet dopravce uvedený v záhlaví této smlouvy. V období od 1' 1' 2009 bude
záloha na příslušný kalendářní měsĺc poskytnuta ve výši 362216,7 Kč, coŽ odpovídá
jedné polovině částky uvedené včlánku Vll odstavci 3 této smlouvy. Vobdobí od 1.3.
2009 bude záloha na příslušný kalendářní měsíc poskytnuta ve výši 369 380 Kč, coŽ
odpovídá jedné desetině částky uvedené v článku Vll odstavci 4 této smlouvy.

ilt.
Stávajícítext článku V. smlouvy se rušĺ a nahrazuje následujícím zněnĺm
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Maximální výše objednatelem hrazené prokazatelné ztráty se vypočte jako počet řádně
ujetých kilometrů v příslušném období na linkách a spojĺch, které jsou předmětem této
smlouvy vynásobený 25' 88Kč/km'
Dopravce doručí objednateli konečné vyúětovánĺ prokazatelné ztráty za období od 1.1.2009
do 3'ĺ . 12.2oo9 nejpozději do 31 ' 1' 2010. V případé, že zaplacené zálohy budou převyšovat
skutečnou výši prokazatelné ztráty navýšené o přiměřený zisk, vrátĺ dopravce do 15 '2.2010
přeplatek na účet objednatele.

tv.
Stávajícĺtext článku Vll. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1' Tato smlouva se uzavirá na dobu urěitou od 1. 1. 2009 do 31 . 12' 2009'
2. Rozsah základnĺ dopravní obsluŽnosti zajišťovaný veřejnou linkovou autobusovou

dopravou, určený přílohou č. 1 smlouvy, je pro období od í. í. 2009 do 28. 2.2009
sjednán v objemu 27 777 km'

3. Maximálnĺ úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku je od 1' 1. 2009
sjednána ve výši 26'08 Kč/km. Zaobdobí od 1. 1.2009 do 28' 2'2009 tak maximální
úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku bude činit 724 433,3 Kč,.

4' Maximální úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku je od 1' 3' 2009
sjednána ve výši 25,88 Kč/km' Za obdobĺ od 1' 3. 2009 do 31' 12' 2009 tak maximálnĺ
úhrada prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku bude činit 3 693 80í Kč.

5. Rozsah základní dopravní obsluŽnosti zajišťovaný veřejnou linkovou autobusovou
dopravou, určený přílohou č' 1 smlouvy, je pro období od í.3.2009 do 3í.12.2009
sjednán v objemu 142728km.

V.
Stávajícítext článku lX. odst' 5) smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem

5' Vypořádání všech smluvních závazkťl z této smlouvy vyplývajĺcích bude provedeno do
15.2.2010.

VI.
ostatní články smlouvy se nemění.

u!.
1. Dodatek č' 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, znichž

dvě vyhotovení obdrŽí objednatel a jedno vyhotovenídopravce.
2' Dodatek č. 1 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 ani zajednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 3 0 -03_ 2009 V Pardubicích ne -03- 

Za

Tato smlouva byla schválena RPk dne 5. 3. 2009, usnesením č.Ry170/09 ze dne 5. 3. 2009.
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