
Za Město: Za dopravce:
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Smlouvě o závazku veřejné služby

a
Smlouvě o úhradě ztráty z plnění závazku veřejné služby,

uzavřená ve smyslu § 19c zákona Č. 111/1994Sb. o silniční dopravě a
§269 odst. 2 obchodního zákoníku
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či. 1
Smluvní stran~

Město Prostějov, sídlem náměstí TG. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov, IČ: 00 28 86 59,
zastouneně RNDr. Alenou Raškovou, místostarostkou města,
bankovní spojeni:ČS Prostějov, číslo účtu:19-1505517309J0800
(dále jen "Město")
a
FTL- Fírst Transport Unes, a.s, Letecká 8, 79623 Prostějov. IČO: 46345850,
zapsaná v ebcnodnřm.rejstřiku, vedeném Krajským soudem v Srně. oddíl B. vložka 708,
zastoupena: Ing.Jaroslavem Hanáxerrt, předsedou představenstva,
bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, Č. účtu: 55103-621/0100,
DIt: 32546345650,
(dále jen "dopravce")

oba společně dále označováni jako "smluvní strany".

sjednaly níže uvedeného dne dodatek Č. 3 ke smlouvě tohoto znění:

I.
Výše prokazatelné ztráty sjednaná pro rok 2012 podle Smlouvy Q závazku veřejné služby a
SmlOUVY o úhradě ztráty z plněni závazku veřejné služby, uzavřené ve smyslu § 19c zákona č,

11i/1994 Sb. o silniční dopravě a § 269 odst. 2 obchodního zákoníku mezi smluvními stranami
dne 6. ,. 2009 ve znění dodatku č.t k této smlouvě, uzavřeného mezi smluvními stranami dne
23.11.2009

1. Prokazatelná ztráta pro období roku 2012, to je od 1.12012 do 31.12.2012, se v souladu
s ustanovením cI. 4 a čI. 5 uvedené smlouvy sjednává ve výší:::: 18,414.000,- Kč (osmnáct milionů
čtyřistačtrnáct tisíc korun českých).

2. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří přílohy Č. 1, 2. 3 a 4 smlouvy, sjednané mezi smluvnímie stranami pro kalendářní rok 2012.

II.
Ostatní ujednání

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotovení.

2. O rnejetkoprávním úkonu, který je obsahem dodatku Č. 5 k této smlouvě, rozhodlo Zastupitelstvo města
Prostějova na svém zasedání konaném dne 20. 12. 2011 usnesením Č. 10236.

V Prostějově dne J .A. Lo·( 2.


