
Dodatek č. 22
ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

 v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 uzavřená podle zákona č.
111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

(linky PID č. 331, 333 a 445)
_______________________________________________________________________________________________________________

evidenční číslo objednatele-ROPID
evidenční číslo objednatele-obce

evidenční číslo dopravce

Smluvní strany

1.
Hlavní město Praha
se sídlem orgánů Mariánské náměstí 2, Praha 1
zastoupené
organizací ROPID - Regionální organizátor Pražské integrované dopravy
zřízenou ke dni 1. 12. 1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne
25.11.1993, zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města
Prahy č. 6/14 ze dne 25. 4. 2019
se sídlem Rytířská 10, 110 00 Praha 1,
zapsaná v Registru ekonomických subjektů ČSÚ
IČO: 60437359
DIČ: CZ60437359
bank. spojení: č.ú. 2000930012/6000
(dále jen „objednatel ROPID“)

obec Dolní Břežany
IČO: 00241202
bank. spojení: č. ú. 5325111/0100

obec Ohrobec
IČO: 00241491
bank. spojení: č. ú. 7322504/0600

obec Zvole
IČO: 00241890
bank. spojení: č. ú. 7525504/0600

obec Okrouhlo
IČO: 00241504
bank. spojení: č. ú. 13325111/0100

obec Březová - Oleško
IČO: 44684983
bank. spojení: č. ú. 37829111/0100

město Jílové u Prahy
IČO: 00241326
bank. spojení: 4621111/0100
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obec Vrané nad Vltavou
IČO: 00241831
bank. spojení: č.ú. 7226504/0600
 (dále jen „objednatelé-obce“)

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
zřízená ke dni 1. 11. 2016 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje
č. 020-24/2016/ZK ze dne 19. 9. 2016, zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením
Zastupitelstva Středočeského kraje č. 084-20/2019/ZK ze dne 26. 8. 2019
se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1564
IČO: 05792291    DIČ: CZ05792291
bankovní spojení: č.ú. 2022870006/6000
(dále jen „objednatel IDSK“)

(„objednatelé-obce“ a „objednatel ROPID“ a „objednatel IDSK“ společně dále jen „objednatelé“)
na straně jedné jako objednatelé

a

2.    ARRIVA CITY, s.r.o.
se sídlem U Stavoservisu 692/1b, Praha 10
uvedená v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, odd.C., vložka 90120
IČO: 26730448
DIČ: CZ2699001947
bank. spojení: č. ú. 107-5649290287/0100

 na straně druhé jako dopravce

uzavírají podle zákona č. 111/1994 Sb. tento dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 uzavřené dne 2. 12.
2009

Článek I.
Předmětem tohoto dodatku smlouvy ze dne 2. 12. 2009 je změna čl. VI. smlouvy.

Článek II.
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách:
1. Čl. VI., odst. 5. se doplňuje o text:

„Obec Ohrobec uhradila na účet dopravce částku 109 605,16 Kč na pokrytí ztráty PID vzniklé
propadem tržeb PID.“

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Článek III.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti ode dne podpisu.
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