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Dodatek č. 2 
k Rámcové smlouvě o poskytování služeb 230/11/323/Ma 

 

uzavřený mezi smluvními stranami 

 

obchodní jméno:  Autobusy KAVKA, a.s. 
se sídlem:   Báňská 284, 434 01 Most 
zastoupená:    Karel Kavka – předseda představenstva 

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, číslo vložky 1670 
IČ:     27 28 99 74 
DIČ:     CZ 27289974  
(dále jen „objednatel“) 
 
 
 

obchodní jméno:  DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 
se sídlem/bydliště:  Most, tř. Budovatelů 1395/23, PSČ 434 01 
zastoupená:                          Zdeněk Brabec  – předseda představenstva společnosti 

Bc. Daniel Dunovský – člen představenstva a ředitel akciové 
společnosti 

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 
660 
IČ:    622 42 504 
DIČ:    CZ62242504 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování 
služeb 230/11/323/Ma ze dne 14. 9. 2011, kterým se mění znění uvedené smlouvy: 
 

a) Článek IV., odst. 1 se mění takto: Poskytovatel se zavazuje, že od 1. 1. 2018 umožní 
ve své provozovně v Mostě parkování pro 11 autobusů objednatele a v provozovně 
Litvínov parkování pro 2 autobusy objednatele. Vyčlenění parkovacích míst bude 
vyznačeno v Přílohách č. 2 a č. 6 tohoto Dodatku. 
 

b) Článek IX., odst. 2 se mění takto: Smlouva se uzavírá na dobu určitou                            
do 31. 12. 2018. 

 
c) Aktualizace Příloh č.1 až č. 6 – jednotlivé přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku 
č. 1. 

 
2. Tento dodatek, na jehož obsahu se smluvní strany dohodly, je vyhotoven ve dvou 

vyhotoveních, z nichž každá ze zúčastněních stran obdrží jedno vyhotovení s platností 
originálu. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Rámcové smlouvy o poskytování 
služeb č.230/11/323/Ma. 

 
3. Tento dodatek se stává platným a účinným od 1.1.2018. 
 



Autobusy KAVKA, a.s.              DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínov, a.s. 

  
  

 
   

4. Ostatní ustanovení platné Rámcové smlouvy o poskytování služeb č.230/11/323/Ma, která 
nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti. 

 
5.  Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto 
zákonem uveřejní Poskytovatel a to nejpozději do 25 pracovních dnů od podpisu smlouvy. 
V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Objednatel. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za 

obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb. o registru smluv. 

 
 
 
 
 
V Mostě dne:       
Poskytovatel:   
 
 
 
 
 
Zdeněk Brabec  
předseda představenstva společnosti 
 
 
 
 
 
Bc. Daniel Dunovský 
člen představenstva a ředitel akciové 
společnosti 
 
 
 
 

V Mostě  dne: 
Objednatel: 
 
 
 
 
 
Karel Kavka 
předseda představenstva 

 
 


