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DODATET< C. ZI
smlouvy o závazku veřejné sluŽby v silniční dopľavě

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

Smluvní stranv:

1. Paľdubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125,53211 Pardubice
jednající Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje
ICO:70892822
Bankovnĺ spojení: Komerční banka, a.s., poboöka Pardubice
C íslo účtu : 7 8-9025640267 ĺo1 oo
jako objednatel na straně jedné

2. csAD Ústí nad orlicí, a. s.

se sídlem Třebovská 33o, 562 00 Ústí nad orlicí
oprávněně jednajÍcí p. Kateřinou Kratochvílovou, předsedkyní představenstva
lČ: 60108851
DlČ: CZ699000360
plátce DPH
Čsno Ústí nad orlicí, a.s. je zapsána v obchodním rejstřĺku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vloŽka 1021.
Bankovníspojení: účet c' 4704611/0100 zřízený u pobočky Komerčnĺ banky, a.S. V Ustí nad
orlicí
jako dopravce na straně druhé

uzavíraji v souladu s Öl. lX. bodem 2) Smlouvy o závazku veřejné sluŽby v silniční dopravě
uzavřené dne 17. ledna 2006 podle $ 19 zákona č. 11111994 Sb', o silniÖní dopravě,
veznění pozdějších předpisů (dále jen,,smlouva") tento D o d at e k C.21'

Změny a doplnění smlouvy

I.

Stávající přĺlohy č.1, č.'1a), č.1 b), č.1c), ö.1d), ö.1e), ö.1f), č. 1g), č. 1h), Ö.'1ch), č.1i)' č. 1j)'

č. 1k), č.1l), č' '1m), c'1n), č.1o), č.1p), č.1q) a c.1r) smlouvy, které tvořily Seznamy linek a
spojŮ dotovaných Pardubickým krajem od 1. 1.2006 do 10. 12.2011, provozovaných
dopravcem a podléhajících reŽimu této smlouvy se doplňujÍ o novou přílohu c' 1s) ,,Seznam
linek a spojů zahrnutých do závazku veřejné sluŽby v Pardubickém kraji od 12. 6' 2011 do
10' 12.2011, provozovaných dopravcem, podléhajících reŽimu této smlouvy a zajišt'ujících
provoz skibusů a cyklobusů". Příloha ö.1s) doplňuje v předmětném období přĺlohu c.'1r) o
spoje zajišt'ující provoz skibusů a cyklobusŮ.

il.
Stávajícĺtext článku Vll. smlouvy se doplňuje o následující bod

Scl'lváleno v tjlVlS lT
1
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il1.

Stávajícítext clánku lX. odst. 6) smlouvy se ruší a nahrazu1e se následujícím textem:

6) Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č,.1 aŻ č. 1s), které obsahují seznamy linek a

sôoiů dotovaných Pardubickým krajem od 1.1'2006 do 10.12'2011, provozovaných

oäpravcem a podléhajícím reŽimu této smlouvy, příloha ć.2) ,,Seznam linek a spojů

provozovaných dopravcem na uzemí Pardubického kraje a podléhajících cenové regulaci",

příloha č'3 ,,Ceník jízdného" a příloha č.4 ,,PředběŽný odborný odhad prokazatelné ztráty".

IV.

ostatní články smlouvy se nemění.

V.
1. Dodatek č,. 21 smlouvy je vyhotoven ve ctyřech stejnopisech s platností originálu,

znichŽjedno vyhotovení obdrŻí objednatel, dvě vyhotovení dopravce a jedno vyhotovenĺ
obdrżí společnost oredo.

2' Dodatek č' 21 smlouvy nabývá platnosti a Účinnosti dnem podpisu oprávněným
zástupcem kaŻdé z obou smluvních stran.

3. Nedílnou soucástí tohoto Dodatku č.21 smlouvy je příloha c. 1s).

4. Smluvní strany prohlašují, Že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle,
nikoliv v tísni anizajednostranně nevýhodných podmínek.

5. Tento dodatek smlouvy byl schválen RPk dne'14.7.2011, usnesením ö' R/1984ĺ11 ze
dne 14.7. 2011.

ĺ 0 -07- 20ĺ1 ĺ fl ŕlŤ ̂ '.ą
V Ústí nad orlicí dne V Pardubicĺch dne

Za dopravce
Čsno Ústí nad orlicí a. s

Za Pardubický kraj

.lng, Bp

Kateřina Kratochvílová
předsedkyně představenstva

Mgr' Radko Martínek
hejtman Pardubického kraje
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AD Ustí nad orlicí a. s.

provozovaných dopravcem, podléhajících
zajišt'ujících provoz skibusů a cyklobusů

am ainek u rnzah c dh zavospoj kuaz neutý sluŽ V uPard ckémbiveřej k ,lod 62.by raji
do1 0.'l 1201 2. 02 ,l,l

mrezt tétou sm alouvy

linka c km/s km celkem
700948 1 34 91 3 094
700948 2 34 91 3 094
700948 3 0 65 0
700948 4 0 65 0
700949 I 0 63 0
700949 2 0 63 0
700949 3 34 60 2 040
700949 4 34 60 2 040
700949 5 34 74 2 516
700949 6 34 74 2 516
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