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DODATEK C. 23
smlouvy o závazku veřejné sluŽby v silnlčnĺ dopľavě

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

Smluvnístranv:

1. Pardubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125,53211 Pardubice
jędnající Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje
ICO:70892822
Bankovní spojenĺ: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
Č íslo účtu : 7 8-9025640267 t0100
jako objednatel na straně jedné

2. csAD Ustí nad orlicí, a. s.

se sídlem Třebovská 33o, 562 00 Ústí nad orlicí
oprávněně jednající p. Kateřinou Kratochvílovou, předsedkyní představenstva
lC: 60108851
DlČ: CZ699000360
plátce DPH
Čsno Ústí nad orlicí, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddĺl B, vloŽka 1021.
Bankovní spojení: účet č. 4704611/o1oo zřízený u pobočky Komerční banky, a.s. V Ústí nad
orlicí
jako dopravce na straně druhé

uzavirají v souladu s čl. lX. bodem 2) Smlouvy o závazku veřejné sluŽby v silničnĺ dopravě
uzavřené dne 17. ledna 2006 podle s 19 zákona ć. 11111994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,smlouva")tento D o d ate k ć,.23.

Změny a doplnění smlouvy

t.

Předmětem dodatku je především stanovení rozsahu dopravy na období od 11 .12.2011 do
31.12'2011 a ujednání o úhradě oprávněných nákladů v předmětném obdobĺ.

t!.

Stávajícítext ělánku Vll. Smlouvy se doplňuje o následující body:

30. Na měsíc prosinec 2011 obdrŽĺ dopravce zálohu ve výši dle moŽností Pardubického
kraje a v průběhu měsíce ledna 2012 bude provedeno konečné vyúčtování prosince
2o11 dle skutečných oprávněných nákladů.

31. Rozsah dopravní obsluŽnosti zajišt'ovaný veřejnou linkovou autobusovou dopravou je pro
období od í í . 12. 2o1í do 3í . 12. 201í sjednán v objemu 472 374 km. Uvedený objem
kilometrŮ je dán odborným odhadem, který bude zpřesněn a podrobně specifikován
následujícím dodatkem smlouvy, podle kterého proběhne také vyÚčtování za předmětné
období.
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ostatníčlánky smlouvy se nemění

!v.
1. Dodatek č,' 23 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu,

znichŽjedno vyhotovenĺ obdrží objednatel, dvě vyhotovení dopravce a jedno vyhotovení
obdrŽí společnost oredo.

2. Dodatek č. 23 smlouvy nabývá platnosti a účinnostĺ dnem podpisu oprávněným
zástupcem kaŽdé z obou smluvních stran'

3. Smluvní strany prohlašují, Že tento dodatek uzavřeli na základě pravé a svobodné vůle,

22.12.2011.

V Ústí nad orlicí dne 12 -03- 1'ila V Pardubicích dne 20 -ü3- Tili?

Za dopravce
Čsno Ústí nad orlicía. s.

Za Pardubický kraj

Kateřina Kratochvílová
předsedkyně představenstva

Mgr dko Mańín
hejtma Pardubického kraje
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