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DoDATEx Č. ĺg
smlouvy o závazku veřejné služby v siIniční dopravě

uzavřené podle ustanovení $ 19 zákona ć,.'|1111994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Smluvnístranv:

í. Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměsti 125,53211 Pardubice
jednající Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje
lCOt70892822
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
Č íslo účtu : 7 8-90261 50227 10100
jako objednatel na straně jedné

2' csAD Ústí nad orticí, a. s'

se sídlem Třebovská 33o, 562 00 Ústĺ nad orlicí
oprávněně jednajícĺ p. Kateřinou Kratochvílovou, předsedkyní představenstva
lČ: 6010885'ĺ
DlČ: CZ699000360
plátce DPH
csno Ústí nad orlicí, a's. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradcĺ Králové, oddíl B, vloŽka 1021.
Bankovní spojení: účet c. 4704611/0100 zŕizený u pobočky Kornerční banky, a.s. V Ustĺ nad

orlicí
jako dopravce na straně druhé

uzavíraji v souladu s čl. lX. bodem 2) Smlouvy o závazku veřejné sluŽby v silniční dopravě
uzavřené dne 17. ledna 2006 podle $ 19 zákona č. 11111994 Sb., o silnĺční dopravě,
veznění pozdějších předpisů (dále jen,,smlouva")tento Dodatek č. 19'

Změny a dop!něnĺ smlouvy

l.

Stávajícĺ přÍlohy č.1, č.1a), č.1 b), č.1c), c.1d), č.1e), č'1f), č. 1g), č. 1h), č.'ĺch), č.1i), č. 1j)'

ö. 1k), č.1l), č. 1m), č.1n), č.1o) a č.1p) smlouvy, které tvořily seznamy linek a spojů
dotovaných Pardubickým krajem od 1. 1.2006 do 11.6.201'1, provozovaných dopravcem a
podléhajĺcích reŽimu této smlouvy se doplňují o novou přílohu č. 1q) ,,Seznam linek a spojů
zahrnutých do závazku veřejné sluŽby v Pardubickém kraji od 'l' 1 . 2011 do 11 ' 6. 2011,
provozovaných dopravcem, podléhajících reŽimu této smlouvy a zajišt'ujĺcích provoz skibusů
a cyklobusů". Příloha ö.1q) doplňuje vpředmětném období přĺlohu č.1p) o spoje zajišt'ující
provoz skibusů a cyklobusů.

il.
Stávajícítext clánku Vll. smlouvy se doplňuje o následující bod

Prošlo systénret-rr DMS-
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27.Rozsah provozu skjbusŮ a cyklobusů zajišt'ovaný veřejnou lĺnkovou autobusovou
dopravou a urcený přílohou č 1q) smlouvy, je pro období od ,t. í.2011 do í1.6.2011
sjednán v objemu 8 650 km.

ilt.
Stávajícítext článku lX. odst. 6) smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

6) Nedílnou souěástí této smlouvy jsou přĺlohy ć.1 až ě. 'tq), které obsahují seznamy linek a
spojů dotovaných Pardubickým krajem od 1'1.2006 do 11'6.2011, provozovaných
dopravcem a podléhajícím reŽimu této smlouvy, příloha č,.2) ,,Seznam linek a spojů
provozovaných dopravcem na územĺ Pardubického kraje a podléhajících cenové regulaci",
příloha č.3 ,,Ceník jízdného" a příloha č.4 ,,PředběŽný odborný odhad prokazatelné ztráty''.

IV
ostatní clánky smlouvy se nemění

V.
1' Dodatek č. 19 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,

znichŽ jedno vyhotovení obdżí objednatel, dvě vyhotovení dopravce a jedno vyhotovení
obdrŽí společnost oredo.

2. Dodatek č. 19 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpĺsu oprávněným
zástupcem každé z obou smluvnĺch stran.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 19 smlouvy je příloha č. 1q).
4. SmluvnÍ strany prohlašují, Že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle,

nikoliv v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek smlouvy byl schválen RPk dne 16. 12.2010, usnesením č. R/1593/1O ze

dne 16. 12.2010.

V Ústí nad orlicí dne (3 . |,ĺ' Ąolo
z I -01- 2011

Za dopravce
CSAD Ustí nad orlicí, a. s'

V Pardubicích dne

Za Pardubický kraj

Kateřina Kratochvílová
předsedkyně představenstva

Mgr Martínek
hejtman Pardubického kraje
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D nad orlicí a. s.
Seznam linek a spoiů zahrnutých dozávazku veřejné sluŽby v Pardubickém krajiod 1. í

201'l do 11. 6. 2011, provozovaných dopravcem, podléhajících reŽimu této smlouvy a
zajišt'ujících provoz skibusů a cyklobusů

linka spoi č. poěet spoiů km/spol km celkem
700948 ,| 5 9'ĺ 455
700948 2 5 91 455
700948 3 25 65 1 625
700948 4 25 65 1 625
700949 1 25 63 1 575
700949 2 25 63 '1575
700949 3 5 ,, 60 300
700949 4 5 ', 60 300
700949 5 5 74 370
700949 6 5 74 370

8 650

v


