STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
1. zasedání zastupitelstva města dne: 26.01.2017
Bod pořadu jednání:
Dodatek č. 32 ke Smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
Stručný obsah: Dodatek je vypracován za účelem stanovení některých parametrů Smlouvy
o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy ze
dne 1. 5. 2009 - číslo smlouvy 10/09/0149 (dále jen „Smlouva“) pro období od 1. 1. 2017 do období
stanovení definitivních ekonomických ukazatelů Smlouvy, tzn. do stanovení hodnoty ceny
přepravního výkonu vyjádřeného sazbou za 1 km dopravní obslužnosti. Předkládaný Dodatek č. 32
tak řeší pouze stanovení zálohových plateb v souhrnné výši 186.000.000,- Kč na rok 2017.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Schválil:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

Projednáno:

na 2. schůzi rady města konané dne 17. 1. 2017

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Kysela Tomáš v. r. - náměstek primátora pro technickou správu majetku města
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh Dodatku č. 32 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty

v provozu městské hromadné dopravy ze dne 1. 5. 2009 mezi statutárním městem Liberec
a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., dle přílohy č. 1
ukládá
podepsat tento dodatek
P: Batthyány Tibor - primátor statutárního města Liberec
T: 31.03.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
1) Tímto dodatkem se stanovuje objem a termín zálohových plateb pro přechodné období dle Kap. I.
tohoto dodatku.
2) DPMLJ vystaví vždy na začátku běžného měsíce zálohovou fakturu k příslušnému měsíci ve výši
15.500.000,- Kč. Faktura bude mít splatnost 15 dní.
3) Tyto pravidelné měsíční zálohy budou zúčtovány do 30 dnů po skončení přechodného období a to na
základě objemu dopravní obslužnosti v příslušném období a stanovené sazby za km přepravního
výkonu. Vyúčtování bude obsahovat doklady dle znění čl. VII. odst. 7 Smlouvy.
4) Celková roční smluvní výše příspěvku objednatele (SML) na krytí úhrady prokazatelné ztráty
z poskytování služby ve veřejném zájmu - provozu MHD v roce 2017 bude stanovena v rozpočtu
města Liberec a předpokládaná hodnota přesáhne 12-ti násobek měsíčních záloh, tzn., že přesáhne
hodnotu 186.000.000,- Kč.
Vzhledem k aktuálně trvajícímu rozpočtovému provizoriu odbor správy veřejného majetku nedisponuje
požadovanými finančními prostředky. Z tohoto důvodu je předkládán Dodatek č. 32 ke schválení do
zastupitelstva města.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Návrh dodatku č. 32 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty
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č.j. DPMLJ:

č.j. SML:

................

................

Dodatek č. 32
ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské
hromadné dopravy ze dne 1.5.2009 (dále jen Smlouva)
ev. č. SML 10/09/0149, ev. č. DPMLJ 2 107 0910
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený mezi

Statutárním městem Liberec,
IČ: 00262 978,
nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 Liberec I,
Zastoupeným:
Tiborem Batthyánym, primátorem,
(dále jen „Objednatel“ či „SML“) na straně jedné
a

Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.,
IČ 473 11 975
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III,
Zastoupeným:
Ing. Pavlem Šulcem, předsedou představenstva a
Mgr. Jiřím Římánkem, místopředsedou představenstva
(dále jen „Dopravce“ či „DPMLJ“) na straně druhé
uzavírají Dodatek č. 32 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty
v provozu městské hromadné dopravy ze dne 1. 5. 2009

I.
Důvod dodatku smlouvy
Dodatek je vypracován za účelem stanovení některých parametrů Smlouvy pro období od 1. 1.
2017 do období stanovení definitivních ekonomických ukazatelů Smlouvy, tzn. do stanovení
hodnoty ceny přepravního výkonu vyjádřeného sazbou za 1 km dopravní obslužnosti. Tento
Dodatek č. 32 řeší pouze stanovení zálohových plateb pro rok 2017.
II.
Předmět dodatku
1)

Tímto dodatkem se stanovuje objem a termín zálohových plateb pro přechodné období dle
Kap. I. tohoto dodatku.

2)

DPMLJ vystaví vždy na začátku běžného měsíce zálohovou fakturu k příslušnému měsíci
ve výši 15,500.000,- Kč. Faktura bude mít splatnost 15 dní.

3)

Tyto pravidelné měsíční zálohy budou zúčtovány do 30 dnů po skončení přechodného
období a to na základě objemu dopravní obslužnosti v příslušném období a stanovené
sazby za km přepravního výkonu. Vyúčtování bude obsahovat doklady dle znění čl.VII.
odst. 7 smlouvy.

4)

Celková roční smluvní výše příspěvku objednatele (SML) na krytí úhrady prokazatelné
ztráty z poskytování služby ve veřejném zájmu – provozu MHD v roce 2017 bude
stanovena v rozpočtu města Liberec. Předpokládaná hodnota přesáhne 12-ti násobek
měsíčních záloh, tzn., že přesáhne hodnotu 186,000.000,- Kč.
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III.
Ostatní
Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) a dodatky Smlouvy zůstávají
v platnosti beze změny. Zbývající parametry Smlouvy pro rok 2017 budou doplněny v nejbližším
možném termínu dle kapitoly I.
IV.
Závěrečná ustanovení
1)

Dodatek je uzavřen na období kalendářního roku 2017. Dodatek nabývá platnosti dnem
podpisu účastníků a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

2)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3)

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou
být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní,
za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

4)

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5)

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

6)

Tento dodatek byl schválen na jednání zastupitelstva města dne xy 2017 usnesením č.
xy/2017.

7)

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne …………………

V Liberci dne …………………

Za DPMLJ:

Za SML:

………………….
Ing. Pavel Šulc
předseda představenstva

………………………
Tibor Batthyány
primátor

……………….…
Mgr. Jiří Římánek
místopředseda představenstva
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