
DODATEX C. Z
smIouvy o závazku veřejné sIužby v silniční dopravě

uzavřené podle ustanovení $ ĺ9 zákona č. ĺ 1111994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní stranv:

í. Pardubický kĘ
se sídlem Komenského náměstí 1.25,'53211 Pardubice
jednající Mgr. Radko Martínkem, ńejtmanem Pardubického kĘe
lČ 70892822
Bankovní spojení: Komerčnĺ banka Pardubice
Číslo účtu: 7 8-9025640267 to1oo
jako objednatel na straně jedné

a

2. Dopravní podnik města Pardubic a.s.
se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice
jednající lng' Jaroslavem MojŽíšem, předsedou představenstva
!Č: ffi217066
D!Č: CZ 63217066 plátce DPH
Bankovnĺ spojenĺ: účet č. 19-237293026710100 zŕizený u KB pobočka Pardubice
jako dopravce na straně druhé

Změny a doplnění smlouvy

!.

Stávající smlouva na zajištění základní dopravní obsluŽnosti Pardubického kraje byla
podrobně specifikována na období od 1. 1. 2009 do 31 . 12.2011. Tímto dodatkem č. 7 se do
specifikací přidávajĺ na obdobĺ od 11 '12'2011 do 31 '12.2011 spoje, zajišťující víkendové
spojení do Přelouče a spoje zajišťující nově obsluhu Tuněchod a Úhřetic. Nárůst celkově činĺ
1347 km a je podrobně specifikován v příloze č. 1 tohoto dodatku.

t!.
Stávajĺcĺtext článku VIl. smlouvy se doplňuje o následující bod

14. Rozsah základní dopravní obsluŽnosti zajišťovaný veřejnou linkovou autobusovou
dopravou, určený přĺlohou č. 1b) smlouvy, se pro obdobíod 1. 7. 2011 do 31.12.2011
zvyšuje ze sjednaného objemu 86 027 km na 87 374 km' Úhrada vĺcenákladü za
navýšený rozsah bude předmětem konečného ročního vyúčtování.

ilt.
ostatní články smlouvy se nemění

!v.
1. Dodatek č. 7 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, znichž

jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení dopravce a jedno vyhotovení
obdrŽí společnost oredo.

2. Dodatek č' 7 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem
kaŽdé z obou smluvních stran.
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3' Smluvní strany prohlašují, Že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni ani zajednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek smlouvy byl schválen RPk dne 8.12'2011, usnesením č. Rl2275l11 ze dne
8.12.2011.

V Pardubicích dne ,ĺ B _03' 2012

Za d o"n'B""?!ľ;ľľľu',"

p

V Pardubicích dne Ę0 -ilł- nn
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Příloha č. 1

L, č,. t2 - spoje pľodloužene do Úhřetic (hľadí kľaj) pľacovní dny

R12041 pľodloužen ze zast. Tuněchody,kostel
pľodloužen do zast. Tuněchody,kostel
Celkem

2,222
Ż,I24
4,346

o1204l pľodloužen r.e zast. Tuněchody,kostel
pľodloužen do zast. Tuněchody,kostel
Celkem

2,222
2,124
4,346

D1205l prodlouŽen ze zast. Mnětice
pľodloužen do zast. Mnětice
pľodloužen ze zast. Tuněchody,kostel
pľodloužen do zast. Tuněchody,kostel
Celkem

5;896

6,001
) ))')
2'IŻ4

16,243

D4002l pľodloužen ze zast. Mnětice
pľodloužen do zast. Mnětice
Celkem

5,896
6,001

11,897

D4007l pľodloužen ze zast. Mnětice
pľodloužen do zast' Mnětice
Celkem

5,896
6,001

tL,897

D240I1 pľodlouženze zast. Černá zaBory
pľodloužen do zast. Černá zaBory
Celkem

7,467
7,460

14,927

Celkem za pľacovní den km
V období ll.-3l.l2.2011 pľacovních dnů
Celkem 11.-31.2011km

63,656
14

891,184

L. č. 15 - spoje pľodloužené do Přelouče (hľadí kľaj) so, ne, sv

R24013 pľodloužen ze zast. opočínek,točna
pľodloužen do zast. opočínek,točna
pľodloužen ze zast. opoěínek,točna
pľodloužen do zast. opočínek,točna
Celkem

8,043

8,233

8,043

9,233
32,552

R24023 pľodloužen zę zast. opočínek,točna
pľodloužen do zast. opočínek,točna
prodloužen 7ś zast. opoěínek,točna
pľodloužen do zast. opoěínek,točna
Celkem

8,043

8,233
8,043
8,233

32,552

Celkem za sobotu/neděli/svátek km
V období IL.-3I.I2.Ż011 sobot, nedělí, svátků
Celkem 11.-31.2011km

65,704
7

455,728


