
DODATEK Č. 10
ke Smlouvě č. 01 l 2009

o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti, uzavřený podle § 19 c zákona Č.111/1994 Sb. o silniční dopravě

Článek I.
Smluvní strany

l. Obec (město) Branka u Opavy
zastoupená (é) starostou (kou) p. (pí) Be. Radimem Šnekem
IČ : 47812303, Bankovní spojení : ČS Hradec nad Moravicí, č.ú. : 1846405399/0800
(dále jen objednatel)

a

2. TQM-holding s.r.o., Těšínská 1028/37, 746 01 Opava,
zastoupená ředitelem osobní dopravy p. Ing.
IČ: 49606395 DIČ: CZ49606395
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik, a.s. č. účtu: 2104481784/2700
zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě dne 25.4.1994, oddíl C,
vložka 12039
(dále jen dopravce)

a

3. Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
zastoupená jednatelem Ing.
IČ: 64613895 DIČ: 388-64613895
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.účtu: 165 1582379/0800
zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8979
(dále jen koordinátor)

Článek II.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je závazek dopravce zabezpečovat v roce 2018 za období
od 1.1.2018 do 8.12.2018 veřejnou linkovou dopravu formou závazku veřejné služby podle
zákona o silniční dopravě v rozsahu vybraných linek a spojů tohoto číselného označení

linka č. 240 spoje č. : 3,17,18,24,30,33,34,35,43,55, linka č. 244 spoje č.: 2,3, linka č. 262
spoje č.: 14,17,24,30,38,53,59

podle podmínek uvedených v udělených licencích a schválených jízdních řádech a
povinnost objednatele uhradit dopravci na základě odborného odhadu prokazatelné ztráty
prokazatelnou ztrátu z plnění tohoto závazku veřejné služby. Odborný odhad prokazatelné
ztráty na rok 2018 je přílohou č. l tohoto dodatku smlouvy.
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Článek III.
Odborný odhad prokazatelné ztráty

Objednatel se zavazuje uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu, která mu vznikne plněním
závazku veřejné služby dle článku II. tohoto dodatku smlouvy za těchto podmínek:
l. Dle odborného odhadu uvedeného v příloze č. l tohoto dodatku smlouvy, uhradí

objednatel dopravci za rok 2018 prokazatelnou ztrátu, a to v celkové výši 74.760,- KČ při
dohodnuté ceně přepravního výkonu 38,81 Kč/km jízdního řádu.

2. Objednatel bude dopravci prokazatelnou ztrátu hradit ve čtvrtletních splátkách ve výši
4 x 18.690,- KČ a to na základě faktur vystavovaných dopravcem do pátého pracovního
dne daného kalendářního měsíce, se splatností faktury do čtrnácti dnů od jejího vystavení.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

l. Smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku
ke smlouvě, což stvrzují svými podpisy.

2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze

smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho platnosti a platnosti dnem, kdy vyjádření

souhlasu s obsahem návrhu dojde všem smluvním stranám.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. l - Odborný odhad prokazatelné ztráty v ODO na rok 2018

příloha č. 2 - výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti
příloha č. 3 - Jízdní řády předmětné linky (linek)
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