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.
14. schůze rady města dne: 29.08.2017
Bod pořadu jednání:
Dodatek č. 36 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
Stručný obsah: Dodatek je vypracován za účelem příspěvku statutárního města Liberce na provoz
nadstandartních služeb dopravní obslužnosti - přeprava poživatelů starobního důchodu, osob
tělesně postižených či osob s výrazným pohybovým omezením.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: finanční příspěvek na sociální automobil
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 36 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec
a Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit uzavření tohoto dodatku
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.10.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Smluvní strany uzavřely v roce 2010 dohodu o rozšíření závazku veřejné služby o přepravu v oblasti
sociálních služeb. Tato služba je chápána jako nadstandardní služba jdoucí nad rámec zákonné
povinnosti dopravní obslužnosti obce a jako taková je plně hrazena z rozpočtu SML. Celková výše
úhrady za celý kalendářní rok provozu tzv. sociálního automobilu činí 400.000,- Kč. Tato částka je
součástí schváleného rozpočtu odboru správy veřejného majetku, a jde tak pouze o schválení vyplacení
předmětné částky prostřednictvím předkládaného Dodatku č. 36. Nedochází tímto tedy k jakémukoli
navýšení rozpočtu na kapitolu dopravní obslužnosti.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Návrh dodatku č. 36 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty

3/3

č.j. DPMLJ: ……….…../2017

č.j. SML:

…….……../2017

Dodatek č. 36
ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské
hromadné dopravy ze dne 1.5.2009
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
Článek I.
Důvod dodatku
1)

Smluvní strany uzavřely v roce 2010 dohodu o rozšíření závazku veřejné služby o přepravu
v oblasti sociálních služeb. Během následujících let byl stanoven systém a řád pro
provozování těchto služeb. Služba je marketingovým nástrojem DPMLJ a je ze strany
objednatele chápána jako nadstandardní služba jdoucí nad rámec zákonné povinnosti
dopravní obslužnosti obce Dopravcem a tedy je na ní poskytnut příspěvek. Služba je
zařazena do prokazatelné ztráty společnosti, příspěvek je tak bez DPH.

2)

Tento Dodatek č. 36 ke Smlouvě se uzavírá z důvodu navýšení finančního příspěvku
Objednatele na provoz nadstandardních služeb dopravní obslužnosti - přeprava poživatelů
starobního důchodu, osob tělesně postižených či osob s výrazným pohybovým omezením.
Článek II.
Předmět dodatku

1)

Tímto dodatkem se navyšuje hodnota příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty poskytnutého
dopravci v roce 2017 o hodnotu příspěvku na provoz sociálního automobilu v katastrálním
území obce SML.

2)

Hodnota příspěvku na provoz sociálního automobilu je stanovena ve výši 400 000,- Kč.
Příspěvek je součástí schváleného „Rozpočtu statutárního města Liberec pro rok 2017“.

3)

Strany se dohodly, že příspěvek bude vyplacen jednorázově a to na základě faktury
Dopravce. Faktura bude vystavena nejpozději do 31.10.2017, splatnost faktury bude činit 30
dní. Takto smluvený příspěvek je nepřekročitelný a zúčtovatelný.

4) Zdanitelným obdobím je rok přijetí příspěvku.
5) Dopravce je povinen do 30.4.2018 předložit Objednateli vyúčtování skutečně poskytnutých
služeb a poskytnutého příspěvku dle Dodatku. Strany se dohodly, že součástí takového
vyúčtování a vyčíslení prokazatelné ztráty za rok 2017 bude provedeno též vyhodnocení
provozu sociálního automobilu za dotčené období. V případě, že Dopravce nevyčerpá zcela
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poskytnutou výši příspěvku dle tohoto Dodatku, je povinen zbývající část vrátit Objednateli, a
to do konce lhůty k předložení vyúčtování dle předchozí věty.
6)

Dopravce se zavazuje plánovat jízdy sociálního automobilu s odbornou péčí s ohledem
zejména na minimalizaci nákladů provozu Dopravce.
Článek III.
Ostatní

1)

Objednatel je oprávněn ukončit poskytování služeb dle Dodatku, a to písemným oznámením
Dopravci s účinností ke konci následujícího měsíce, v němž bude takové oznámení Dopravci
doručeno.

2)

Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) a dodatky Smlouvy zůstávají
v platnosti beze změny.

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7)

Článek IV.
Závěrečná ustanovení
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.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna 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).
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. Neoznačení údajů je považováno za
souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 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).
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.
Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne ……… usnesením č. …………./2017.
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

2/2

