Dodatekč.10

ke smlouvěo závazku veřejnéslužbyve veřejnélinkovédopřavě
v systémuPražskéintegřovanédopralT na row 2010až2019
uzaÝřená pod|ezákona č.111/1994sb.' o sitničnídopravě,ve zněni pozdějšichpředpisů
ílinka č'448)
evidenční
čísloobjednatele_ RoPID:
evidenční
čísloobjednatele_ obce:
evidenční
číslodopřaYcei

Sm|uvnístrany
Hlararí město Praha
se sídlernorgánůMariánskénáměstí2, Praha 1
zastoupené
organizacíRoPID - RegionálníorganizátorPražskéintegrovaíédopÍavy
zřízenouke dni 1. i2. 1993 usnesením33. Zastupitelstvahlavníhoměsta Prahy č. 15 ze dne
25.11'Í993,zřizovacílistina nově vydiííaa schválenausnesenímZastupitelstvablavníhoměsta
Plahyč.40/139ze dne 16.9' 2010
se sídlemRýířská 10, 11000 Plaha l,
čSÚ
,'apsaná
V RegistÍu
ekonomických
subjekrů
ICO:60437359
DIč CZ60431359
č.ú.
2000930004/6000
bank.spojení:
Pavlem Procházkou, pověřenýmřízenínrorganizace
zastoupeíou
(dálejen ,'objednatel
RoPID..)
městoMníšekpod Brdy
IC:242'748
č.ú.
. 27-0388055349/0800
bank' spojení:
starostouměstaIng. PetťemDigrinem, Ph. D.,
zastoupené
obec Řitka
1,Č:241644
č.ú'389820399/0800
bank.spojení:
stařostouobce Mgř. Kamilem Abbiden!
zastoupená
obecČernolice
IČ 2411'13
č.ú'
12621.1
bank.spojeíí:
11/0100
zastoupméstarostou obceJiiírrr.{ifficn6

o]'.
/

,"/!^/

?ay&* '(,ď,-,/1.q

obecvšenořy
1Č:241849
č.ú.
0389513399/0800
bank.spojení:
stařostouIng. Zdeňkem seidlcrem,
zastoupené
mčstoDobřichovice
IČ 241 18I
č'ú.8000454-148/0800
bank.spojení:
starostouměsta Ing. Petřem Hamplem
zastoupenou

obec Karlík
|Č..4468496.7
/0100
č.ú.
37722-11'|
ba'r}spojení:
Ing. Marií sommeroYou
obce
starostkou
zastoup€nou
(dálejen,,objedíatelé-obce..)
ROPID..spolďně dálejeÍI',objednatelé,.)
a,,objednatel
(,,objednatelé-obcď.
na staně j ednéj ako objednatelé
a

2. Martin Uher' spol. s ř'o.
se síďem Řevrrická 605, Mníšekpod Brdy
IC: 26'139135

Drc cz26'139135

bank.spojení:162588441/0600
Martinem Uhrem, jednatelem
zastoupená
(dáe jen ,,doplavcď.)
na stranědrrrhéjakodopravce
závazkl veřejnéslužbyve
uzavírajípodle zákona č. I11.l19g4sb. teÍto dodatekke smlouvě o
2O1oaž2o|9llzavŤenédne
veřejnélinkovédopravě v systémutražskéintegrovanédopralryna roky
2. 12.2009
ČlánekI.
je
ě1'VI. smlourya změnapřílohč.1,
Předmětemtohotododatkusmlouvyze dne2.72'2oo9 nÍ\éÍ]r2,3,4,7a8smlouvY.
ČÉnekIl.
změnách:
Na základě výšeuvedenéhose smluvnístranydohodly na nížeuvedených
l. Čl'Vl', b' 5' se měnia nově7nífaklc.
plněnímZVS na územíSJ(' určíjako rozdíl ceny
,,5' Pro rok 2015 se výše áráty vzniklé
odbomém odhadu
dopravního výkonu a tržeb. předložených dopravcem l piedběžném
na základě dohody smluvníchstÍantakto:
prákazatehéáráty pro rok 2015 v1,rrrezených
sklr{dá:
Cena doprawího výkonu standardníhoautobusupÍoÍok2015 za 1 km se
smluvníchstranna
z ekonomicky oprár.něnýchnátladů na linl..una 1 km na zríkladědohody
ve {ýši31,91Kč
dle Vyhlášky a dohodnutéhove výŠi0.20 Kčna 1 km'
a z přiměřenéhozisku v}počteného
autobusupro rok 2015 podlejizdníhoiádu činína 1 km
výkonustandardního
cena doplavního
3 2 ' 1 1K č
výkonu nízkokapacitníhoautobusupro rok 2015 za 1 km se skládá:
CeÍa dopra\r,tího

smluvníchstranna
z ekonornickyopráu:ěných nák1adůna linku na 1 km na zríkladědohody
ve \.ýši29,20Kč
0'20 Kč na 1 km.
a z přiměřenéhozisku qpočteDéhodle vyhlášky a dohodnutéhove výši

autobusupro tok 2015pod1ejízdníhořádu činína
výkonunízkokapacítního
Cena dopravního
1 1oI 29'40Kč
Předpolládanérr7bypro rok 20 l 5 7a l km podlejizdniho řádu čini-2] .45Kč.
ztÍátypro rok 2015za 1 lon podlejizdniho řádu činí14'62
|ieapoklaaanavysó prokazaÍelné
Kč.
pro vyhodnoceníprovozu podle skutečněujetých km
Týo jednicovépoložkybudou používIány
dopravcem.
objednatelé.obceubradí podl€ předběžnéhoodboméhoodhadu pÍokazatelnéztÍáty dopÍavcí
úbraduprokazatelnéúÍinyna zajlštěníostatnídoplavíí obslužnostina územíStŤedočeského
krajeza období1. 1. - 3I.12.2015|
1 8 15 8 2 , 1 K
0č
a) náklady:
107989'30Kč
b) piedpokládanétržby:
k předpokládaným
zajistíze svých prosťedkůúhadu plokazateloéztráty
cj objeánatelé-obce
.73
592,90Kč
tržbámv celkovévýši:
,7,122,50
Kě
z toho:Čemolice
3 890'60Kč
Ři*a
30 908'30Kč
Mííšekp/B
6 193.60Kč
Karlík
12438'70Kč
všeno.y
12439,30Kč
Dobřichol'lce
6 |32,'70Kě
rryplácenouzáiohově měsíčněve výši:
643'50Kč
z toho:cemolíce
324,20Kč,
Ři*a
Kč
2
5,75',70
Mníšekp/B
5 1 6 ' 1 0K č
Karlík
1
036'ó0Kč
všenory
1 036'60Kč
Dobřichovice

7Jfátavzniklá plněnímZVS nepřekočitelná s r1ýjimkou
Pro rok 2015je celko ýápÍokazaÍe|ná
uvedcnouvodst.14.tohotočlánhl'výšetéÍoztrátybudezávislánaskutečíěujetých
iádůza lok 2015'..
kilornetrechoDo dle schválenýchjízdních
2. Č].vI.' odst.6' se měnía nověznítakto:
na účetdopravc€ u
',6.
'' Pl;tby pro jednotlivéměsíceloku 2015 provedou objednatelé-obce
měsícina
záloirouvŽdy do 15' kalendářníhodne v běžnán ka]endiířním
bankáviího"ústalu
systémem
tento běžnýkalendáiní mčsíc.Tento platebníka1endářbude uplatňoviínstejn:ím
každoročně'
NedojdeJi k uzavřenídodatkudle č1.II. odst' 3. tóto smlouvy,zavazujíse objednatelé-obce
ve vis; 90 % záloh sjednanýcha kazených dopravcidle tolrotoodstavceaŽ do
p1atit"zálohy
jednat o uzavření
doby uzavi",.ídodatkuplo přísl;šnýr;k' smluvní strany se zavazují
Vyrol.nání záloh bude provedenoneprodleněpo uzavřenínovéhododatku.
rlodatk,-r.
let d1etétosmlouvy, tj' v letech 2016 2019'
Platby prc jedlotlivéměsícenásiedujících
roky' ..
budoukonkretizováuydodatkytétosmlouvypro příslr.išné
sfuanyse dohodlyna zněně přílohč.1,2, 3' 4,7 a 8.
3. slnluv11í
srlloul1 se ncměni'
4' os|atnluslano\ťnI

Člfuek III.
od 1. l. 2015.
1. Tentododateksmlou}Yíabýá plahosti a účinnosti
2. Tento dodatek smloulry se .lThoto\'uje v 9 Ýyhotoveních,s platností originríu, kdy objednatel
po jednom výtisku.
RoPID ob&á 2 r.jtisky a ostatnísmluvnístÍanyobdÍží
3. Přílohy č.1 ',Rozsah provozu..,ě. 2 ',TaÍifPID., č.3 ',Kalkulace linký.' č.4 ,'P1'ďŘ jízdnŤádý,' ě'
'7
čin.nosti.a č.8 ,,standaÍdkvaliý PID.. jsou nedítrrousoučástí
atržebz přeprarrrrí
,,v!kaz Ít|f.tadů
tohoto dodatku.

3l -12-2$i{
_
ťlazeon€ ..''..''.........'
Za ROPID:

m15
t s -01-

V Praze dne
Za město Mníšekpod BÍdy:
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V Pruze dne
Za obec Ritka:
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V Praze dne
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V Prazedne....1.!..-0.1-..2015
za obecvšenory:

v P.-" a.,"...:.{.:!3:.i4ti5
Za městoDobíchovice:
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hg. Petr Hanlpl
staÍosta
(otisk Íazítka)

. -{-tlz2015

V ťÍazeone ..................
Za obecKarlk:

lr'i',':i
Ing. Made som4elová
staÍostka
(otisk razítka)
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Za firÍnuMaÍtin UheT,spol. s I'o.:
MÁRŤIN UHER, spol. s l.o.
ŘBí|c\á 605. Nl'Gck p' Brdy
A'aoBusovÁ DoPRAVA
'
IČo:26?s9l35
.4 ,, D|č' c;Z26?3g|ob
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Martin flher
jednatel
(otisk mzítka)

