Dodatekč.7

ke smlouvěo závazku veřejnéslužbyve veřejnélinkovédopravě
v systémuPražskéintegrovanédopra}T na roky 2010až2019
předpisů
uzavřená podle zákona č'111/1994sb., o silničnídopřavě,ve zněnípozdějších
(linka PID č.451)
čísloobjednatele.RoPlD
evidetrční
evidenční
čísloobjednatele-obce
evid€ n čníčíslodopravce

Smluvnístrany
l.

HlaYníměstoPřaha
se sídlemorgánůMaliánské náměstí2' Praha 1
zastoupené
integrované
dopravy
RoPID - RegionálníolganizátorPražské
organizací
33. ZaslupitelstvahlavníhoměstaPrahy č. 15 ze dne
ziízenouke dni 1. 12' 1993 usnesením
hla\,ního
města
Zastupitelstva
zťtzovací
listiía nově \Tdána a schválenausnesením
25.11.1993,
Prahyč.40/l39ze dne16.9. 2010
se sídlemRýířská 10, l10 00 Praha1,
,/ap'aná\ RePislrt|ekollomiclich.ubjellůČsU

lCO 6043'7359
DIC: C260437359
2000930004/6000
č.ú'
bant. spojení:
Pavlem Přocházkou, pověřenýmřízenínrořganizace
zastoupenou
(dálejen ,'objednatel
RoPlD..)
městoDobřichovice
l C O r2 4 11 8 1
8000454-148/0800
č.ú.
bank'spojení:
městaIng. Petrem Hamplem'
starostou
zastoupenou
obec Lety
ICO 241393
č.ú'388027399/0800
banl..spojení:
stařostkouobce Ing' Barborou Tesařovou,
zastoupená
obecMořina
IČo:233595
4925-131/0100
bank.spojení:
zastoupenástarostouobce vojtěchem Štičkou,
obecMořinka
lCo| 5097Ól
13928-131/0100
bank.spojení:
stařostkou
obceKateřinou smoteroÝou,
zastoupená
městoŘevnice
\Čo.241636
27-0388051399/0800
bank'spojení:
zastoupená
starostouměstaIng' Tomášemsmřčkou'

obecH|ásná Třebaň
ICO:233234
0363870339/0800
bank.spojení:
zastoupená
starostouobce Ing. vnislavem Konvalinkou
obec Karlík
ICO: 44684961
č.ú'
37722-11I/0100
baŇ spojení:
starostkouobce Ing. Marií Somríeřovou
zastoupenou
(dálejeí,,objednatelé-obce..)
(,,objednatelé-obce..
a ,,objednatel
RoPID.. společně
dálejen ,'objednatelé..)
j€
d
né
jako
na stlaně
objednatelé
a

2' ARRIVÁ PRAHA' s.ř.o.
se sídlemU seřadiŠtě
9' Praha10
v
uvedená obchodním
lejstříku,vedeném
u Ms v Praze'odd.C.' vložka90720
ICO 26130448
DIC C2269900194'1
l010o
č.í' 107-564929028'7
bant. spojení:
zastoupená
Petrem cihákem' jednatelem
(dáejen ',dopravce..)
na stranědru}réjakodopravce
uzavírajípodle zákon č. |I]'/|994 sb. tento dodatekke smlouvěo závazku veřejnésluŽby ve
veřejnélinkové dopravě v systémuPraŽskéintegované doprarryna roky 201'0až 2019 vayÍeré
drLe2.12.2009
článekI.
Předmětemtohoto dodatkusmloulT ze dne 2. 12' 2009 je zÍněnač1.Vl' smlouy a změna příloh č.
l, 2, 3, 4, 7 a 8 smlouly.
Clánek II'
výšeuvedeného
Na zríkladě
se smluvnístany dohodlyna nížeuvedenýchzměnách:
| . ( L V 1..D, ). Se metu a no\ e 7nr (aklo:

,,5. Pro rok 2015 se výše^Íáty ýznikléplněnímZvs na územíSK určíjako rozdíl ceny
dopravního výkonu a tržeb' předložených dopravcem v předběŽnémodborném odhadu
ptokazatelnéztÍátypÍorok 2015 q.rrrezenýchna základě dohody smluvníchstlaí takto:
Cena dopravníhovýkonu standardníhoautobusupro rok 2015 za 1 km se skládá:
z ekonomicky oprávněnýchnráktadů
na linku na 1 km na základě dohody smlu\ních stranna
ve lTši 36'04Kč
a z přiměřeného
zisku \'Tpočteného
dle vyhláškya dohodnutého
ve výši0,00Kčna 1 km.
výkonu standaldní1o
Cena dopravního
autobusupťorok 2015 podlejízdníhořádLrčinína 1
km 36,04Kč.
Předpokládané
tlŽbypro rok 2015za 1 km podlejízdníhořádu činí10,39Kč,

zháty pro rck2ol5 za 1 km podlejízdníhořádu činí25'65
předpokládaláqÍšeplokazatelné
provozu pod1eskutečněujďých
pro r,ryhodnocení
Týo jednicové položky budou používríny
km dopravcem.
odboméhoodhadu prokazatehéztráty dopravci
objednatelé-obceufuadípoďe předběžného
ostatnídopramí obslužnostina územíStředočeského
úhladuprokazatelnéňÍáÍyia zajištéĎí
kaje za obdobíl. 1. 31' 12.2015:
270 106'30Kč
a) náklady:
1,7846'90Kč
tžby:
b) předpokládané
zttály
k předpokládaným
prokazatelné
cj objeánatele-obcezajistíze sÚch prostředkůúhadu
192259'40Kě
tribám v celkovévýši:
26 948'40 Kč
z toho:Karlík
95 456'40Ké
Lety
69 854'60Kč
Mořina
16 021.60Kč
.ryplácenouzáiohověměsíčně
ve Úši:
Kč
2 245,,7o
z toho: Karlík
Kč
1
954,.70
Lety
5 821,20Kč
Mořina
Pro rok 2015 je celková prokazatelnáztráta vzniklá p]něnímZvs nepřekočitelná
s \Tjimkou uvedenou v odst' 14. tohoto článler'výše tétoztráty bude závislá na skutečně
ujeýh kilometrechoDo dle schválenýchj ízdníchřádů2a rok 2015...
2. Č1.vI., b. 6. se měnía nověznítakto:
na účetdopravceu
',6. Platby pro jednotlivéměsíceIoku 2015 provedouobjednatelé-obce
měsícina
kalenďířním
bankovníhoústavuzálohou vždy do 15. kalendářníhodne v běžném
tento běžnýkalendářníměsíc.Tento platebníkalendáŤbude uplatňován stejným systém€m
každoročně.
NedojdeJi k uzavřenídodarkudle č1.Il. odst.3. tétosmlouvy'zavaztljise objednatelé-obce
platit álohy ve výši 90 % záloh sjednanýcha blazených dopravci dle tohoto odstavceaždo
doby uzavření dodatku plo příslušnýrok. smluvní strany se zavazují jednat o uzavření
dodatku.vyrovftání záloh bude provedenoneprodleněpo uzavŤenínovéhododatku.
let dle tétosmlouly, tj. v letech2016 2019,
Pla1bypío jednotlivéměsícenásledujících
Íoky...
budou konloetizovrínydodatky tétosmlouvy plo příslušné
3. Smlur'nístranyse dohodlyna změ ě příloh ě. 1, 2, 3, 4'.7 a 8.
sm]ou\l5eneměni.
4' oslatníustano\eÍ]j
ČlánekIII.
platnostia účinnosti
od 1. 1. 2015.
1 . Tentododateksmlouly nab]Ívá
2. Tento dodatek smlouvy se \Thotovuje v 10 vyhotoveních' s platnostíoriginílu, kdy objednatel
RoPID a dopravceob&ží2 v'íisky a ostatnísnluvní stranyobdržípo jednom \"ýtisku.
jízdnířádý.'
Přílohyč.1 ,,Rozsahplovozu..'č.2 ,,TarifPID..,č.3 ''Kalkulacelinky..'č.4 ',Platné
č. 7 ,,Ýýkaz nákladů a tížebz přeprar,níčinnosti..a č. 8 ,,Standardkvality PlD.. jsou nedílnou
součástítohoto dodatku'
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