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DODATEK C. 6
smlouvy o závazku veřejné sluŽby v silniční dopľavě

uzavřené podle ustanovení $ 19 zákona č. 11111994 Sb., o silniční
dopľavě, ve znění pozdějších předpisů

Smluvnístranv:

1. Pardubický kľaj
se sídlem Komenského náměstí 125,53211 Pardubice
jednajícĺ Mgr' Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje
tt:70892822
Bankovní spojení: Komerčnĺ banka Pardubice
Číslo účtu: 7 8-9025640267 lo1 0o
jako objednatel na straně jedné

2. Dopľavní podnik města Paľdubic a.s.
se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice
jednající lng. Jaroslavem MojŽíšem, předsedou představenstva
lČ: 632'17066
DlČ: CZ 63217066 plátce DPH
Bankovní spojenĺ: účet č. 19-237293026710100 zŕízený u KB pobočka Pardubice
jako dopravce na straně druhé

Změny a doplnění smlouvy

t.

Stávající smlouva na zajištěni základni dopravní obsluŽnosti Pardubického kraje byla
podrobně specifĺkována na období od 1. 1. 2009 do 30' 6' 2011. Tĺmto dodatkem č. 6 se
podrobně specifikuje období od 1.7.2011 do 31 .12.2011.
Mění se téŽ číslo účtu objednatele.

il.
Stávajĺcítext článku lV smlouvy se doplňuje o následujícítext:

10. Poskytnout dopravci zálohu naprokazatelnou ztrátu do'15 pracovních dnů přĺslušného
měsíce na účet dopravce uvedený v záhlaví této smlouvy. V období od 1. 7. 2011 do
31.12.2011 bude záloha na příslušný kalendářnĺ měsíc poskytnuta ve výši 345 255 Kč,
coŽ odpovĺdá jedné šestině částky uvedené včlánku Vll odstavci 13 této smlouvy'
Platby záloh na další období budou dohodnuty v příslušných dodatcích smlouvy.

ilt.
Stávajícítext článku Vll. smlouvy se doplňuje o následující body:

13. Rozsah základní dopravnĺ obsluŽnosti zajišťovaný veřejnou linkovou autobusovou
dopravou, určený přílohou č. 1b) smlouvy, je pro období od1.7.2011 do31.12.20'11
sjednán v objemu 86 027 km a maximální úhrada prokazatelné ztráÍy včetně
přiměřeného zisku bude ěinit 2 071 530 Kč'
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lv.
ostatnĺ články smlouvy se neměnĺ

V.
'ĺ. Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu , z nichŻ

jedno vyhotovení obdrŽí objednatel, jedno vyhotovení dopravce a jedno vyhotovení
obdrží 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 ani za jednostranně nevýhodných podmínek'

4. Tento dodatek smlouvy byl schválen RPk dne 14.7.2011, usnesením č' Rl1984l11 ze
dne 14.7.2Q11.

V Pardubicích dne 4Ĺ\.1. 1()4,t V Pardubicích dnez 0 '07' 20ĺ/|

Za dopravce ZaPardubický kraj

€
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