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.
21. schůze rady města dne: 05.12.2017
Bod pořadu jednání:
Dodatek č. 39 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby
Stručný obsah: Dodatek je vypracován za účelem navýšení rozsahu provozovaných spojů do
Šimonovic v roce 2017 o 544 km a s tím spojeného navýšení finančního příspěvku Kraje v roce
2017 o 20.729 Kč, a to v návaznosti na dopravní obslužnost zajišťovanou na základě Smlouvy
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. (dále jen Smlouva).

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: navýšení rozsahu dopravní obslužnosti do Šimonovic pro rok 2017
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. 39 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: 29.12.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Rada města na své 13. schůzi schválila usnesením č. 758/2017 záměr na navýšení počtu spojů do
Šimonovic, který byl následně usnesením č. 1215/2017 ze dne 21. 11. 2017 doplněn o parametry
financování této linky. Ve světle těchto schválených záměrů je radě města aktuálně předkládán již
samotný dodatek Smlouvy (viz příloha č. 1), který řeší zajištění rozšíření dopravní obslužnosti do obce
Šimonovice po zbytek roku 2017. Dodatek ke Smlouvě na navýšení počtu spojů vč. jeho financování
pro rok 2018 bude s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen DPMLJ)
řešen samostatně, a nikoli jako v případě Libereckého kraje v rámci jednoho dodatku pro oba roky
najednou.
Jelikož DPMLJ nemá uzavřený vzájemný smluvní vztah s Libereckým krajem, je financování navýšení
počtu spojů pro rok 2017 řešeno prostředním statutárního města Liberec (dále jen SML) formou dodatku
jednak s Libereckým krajem a taktéž DPMLJ. Dodatek s Libereckým krajem je předmětem jiného
materiálu, avšak dodatek s DPMLJ je předkládán radě města jakožto Dodatek č. 39 Smlouvy (viz
příloha č. 1).
Z předmětného Dodatku č. 39 vyplývá, že navýšení počtu spojů do Šimonovic představuje při zachování
původně dohodnuté cenové sazby 38,105,- Kč/km celkové navýšení o 20.729,- Kč. Tato částka bude
SML uhrazena Libereckým krajem a SML následně díky předkládanému Dodatku č. 39 uhradí tuto
částku zase DPMLJ.
Materiál je předkládán v režimu na stůl z toho důvodu, že DPMLJ odeslal předmětný Dodatek č. 39 po
řádném termínu odevzdávání materiálů. Je však nutné zajistit financování rozšířené dopravní
obslužnosti do Šimonovic ještě v tomto roce, a proto je materiál předkládán na poslední schůzi rady
města v roce 2017.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Návrh dodatku č. 39 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty

3/3

č.j. SML:

č.j. DPMLJ:

3991/2017

Dodatek č. 39
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
IČO: 002 62 978,
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.
IČO: 473 11 975,
Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3,
Zastoupeným:
Ing. Pavlem Šulcem, předsedou představenstva a
Mgr. Jiřím Římánkem, místopředsedou představenstva
(dále jen „dopravce“ či „DPMLJ“) na straně druhé,
společně se Statutárním městem Liberec dále jen „smluvní strany“
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A) Liberecký kraj a objednatel uzavřeli Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě
osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 (OLP/5020/2016 a 4/17/0003), jejíž předmětem je
zajištění dopravní obslužnosti Kraje na předmětných úsecích linek a spojů v roce 2017 a
2018. Smlouva byla v roce 2017 doplněna o 2 dodatky.
B) Dne 1. 5. 2009 objednatel a dopravce uzavřeli Smlouvu o závazku veřejné služby a úhradě
prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy, ve znění dodatků (dále jen
"Smlouva"), na základě které dopravce zajišťuje pro objednatele dopravní obslužnost na
území SML.
C) Z důvodu trojstranného zájmu SML, Libereckého kraje a dopravce na dopravní integraci
předmětných příměstských a městských linek a spojů a s ohledem na veřejný zájem v oblasti
veřejné osobní dopravy je účelné, aby doprava na předmětných linkách a spojích byla
zajištěna jediným dopravcem.
D) S ohledem na výše uvedené mají smluvní strany zájem pro období od 1. ledna 2017 do 31.
prosince 2018 uzavřít dodatek ke Smlouvě, na základě kterého zajistí dopravce v návaznosti
na linky provozované dle Smlouvy rovněž dopravní obslužnost Libereckého kraje formou
městské autobusové dopravy.
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
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Článek I.
ÚČEL DODATKU
Dodatek č.39 je vypracován za účelem navýšení rozsahu provozovaných spojů v roce 2017 o
544 km a navýšení finančního příspěvku Kraje v roce 2017 o 20.729 Kč. Toto navýšení rozsahu je
v návaznosti na rozšíření spojení do obce Šimonovice – viz Příloha č. 1.

Článek II.
ZMĚNY SMLOUVY
1.

Dodatkem č. 39 dochází ke změně znění Přílohy č. 1 Dodatku č. 34, která nově zní
takto: Viz Příloha č. 1 dodatku č. 39.

2.

Dodatkem č. 39 dochází ke změně znění odst. 1 článku III. Dodatku č. 34, které nově
zní takto:
„1. Dopravce je povinen zajistit provozování příměstských částí linek a spojů dle Přílohy č.
1 v celkovém rozsahu 103 970 km. Z uvedeného počtu km bude ujeto 101 050 km, na
které se vztahuje úhrada kompenzace stanovené dle počtu skutečně ujetých kilometrů.
Smluvní strany se dohodly, že kompenzace za jeden takový kilometr činí 38,105 Kč.

3.

Dodatkem č. 39 dochází ke změně znění odst. 3 článku III. Dodatku č. 37, které nově
zní takto:
„3. Celková výše částky, kterou je Objednatel povinen DPMLJ na základě tohoto dodatku
uhradit
činí
maximálně
10.858.060,Kč
(slovy:
desetmilionůosmsetpadesátosmtisícšedesátkorunčeských). DPMLJ není oprávněn
požadovat vyšší finanční příspěvky Objednatele. Finanční příspěvek pro rok 2018 bude
řešen samostatným dodatkem.“

4.

Dodatkem č. 39 dochází ke změně znění odst. 6 článku III. Dodatku č. 37, které nově
zní takto:
„6. Objednatel a Dopravce se dohodli, že Objednatel bude hradit částku stanovenou v čl.
III, odst.1 a 2 tohoto Dodatku čtvrtletně, a to na základě zálohové faktury se splatností
21 dnů vystavené prvního dne příslušného kalendářního čtvrtletí. Výše zálohy bude
vypočtena jako součet násobku plánovaných km (dle interních podkladů Dopravce – viz
příloha č. 1) a sazby za km dle čl. III odst. 1 tohoto dodatku a částky ve výši 1,287.500,Kč (1/4 z částky dle čl. III, odst. 2). Čtvrtletní záloha bude zúčtována po skončení
příslušného tříměsíčního období – ujeté kilometry krát jednotková sazba dle čl. III, odst.
1 tohoto Dodatku. Vyúčtování bude provedeno do 7-ti kalendářních dní následujícího
čtvrtletí, daňový doklad bude mít splatnost 30 dnů. Přílohou vyúčtování bude statistika
vytíženosti jednotlivých spojů na lince č. 545018 s počty cestujících v úseku Rudolfov –
Bedřichov získaných na základě dostupných technicko - technologických možností
Dopravce (např. z průzkumů, z dat IDOL, sčítacích kampaní atd.).
Částku ve výši 1.857.549,- Kč uhradí Objednatel Dopravci na základě faktury se
splatností 21 dnů vystavené po podpisu tohoto dodatku č. 37.“
Částku ve výši 20.729 Kč uhradí Objednatel Dopravci na základě faktury se splatností
21 dnů vystavené po nabytí účinnosti Dodatku č. 39.
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Článek III.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) a dodatky Smlouvy zůstávají
v platnosti beze změny.

Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

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 tento dodatek bude zveřejněn 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.
Dodatek 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).
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před její
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto
dodatku, 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 ….. 2017 usnesením č.
…………./2017.
Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob
uvedených v této smlouvě.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č.1 Rozsah dopravní obslužnosti a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2017
(2 strany)
***

Z Dopravce:

Za Objednatele:

V Liberci dne …………………

V Liberci dne …………………

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

………………………………….
Tibor Batthyány
primátor

………………………………….
Mgr. Jiří Římánek
místopředseda představenstva
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Příloha č.1 - Rozsah dopravní obslužnosti a jeho kilometrická kvantifikace pro rok 2017

PŘEHLED FINANČNĚ PODPOROVANÝCH LINEK
(PLATNOST OD 01. 01. 2017 DO 31. 12. 2017)
Linka č. 545 016 Kryštofovo Údolí
Kalendářní dny
počet dní
pracovní dny
Soboty*
Neděle + svátky*

počet
den

spojů

250
52
63

/ počet km / den

5+5
2+2
2+2

Počet
celkem

60,35
32,54
32,54

Celkem
365
* Od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2017jedou spoje až do zastávky Křižanské sedlo
Linka č. 545 018 spoje prodloužené do Bedřichova
Kalendářní dny
počet
počet
počet
dní
spojů / den / den
pracovní dny
250
8+8
Soboty
52
8+8
Neděle + svátky
63
8+8
Celkem

365

km
15 087
1 474
1 781
18 342

km Počet
km Počet km hrazecelkem
ných Lib. krajem
48
12 000
10 000
48
2 496
2 080
48
3 024
2 520
17 520

14 600

Poznámka: na základě pravidel odsouhlasených dopravcem bylo stanoveno, že Kraj bude hradit
prodloužení linky v úseku Rudolfov – Bedřichov v délce 2,5 km (délka úseku Rudolfov –
Bedřichov činí 3,0 km; Liberecký kraj bude hradit pouze 2,5 km).
linka č. 545 020 Šimonovice
Kalendářní dny
počet dní

Soboty
Neděle + svátky

počet spojů / počet km / den Počet
den
celkem
V době zimních a
letních prázdnin
14+16
88,4
V ostatní dny
250
15+18
100,5
52
5+5
30,5
63
5+5
30,5

24 892
1 658
2 067

Celkem

365

28 617

pracovní dny

linka č. 545 060 Šimonovice
Kalendářní dny
počet dní

Soboty
Neděle + svátky

počet spojů / počet km / den Počet
den
celkem
V době zimních a
letních prázdnin
3,1
1
V ostatní dny
250
4+1
15,4
52
63

Celkem

365

pracovní dny

km

km

3 263

3 263
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linka č. 545 023 Stráž nad Nisou
Kalendářní dny
počet dní

počet
den

pracovní dny
Soboty
Neděle + svátky

250
52
63

Celkem

365

linka č. 545 026 Stráž nad Nisou
Kalendářní dny
počet dní
250
52
63

Celkem

365

linka č. 545 030 Stráž nad Nisou
Kalendářní dny
počet dní
250
52
63

Celkem

365

Počet
celkem

23,4

km
5 850

5 850

spojů

/ počet km / den

4+2
1+0
1+0

Počet
celkem

12,6
1,9
1,9

km
3 150
99
120
3 369

počet
den

pracovní dny
Soboty
Neděle + svátky

/ počet km / den

6+6

počet
den

pracovní dny
Soboty
Neděle + svátky

spojů

spojů

/ počet km / den

22+20
14+15
14+15

82
56,6
56,6

Počet
celkem

km
20 500
2 943
3 566
27 009

Počet km celkem všechny linky:

103 970 km

Počet km celkem - všechny linky hrazené Libereckým krajem:

101 050 km

Podklad pro fakturaci záloh (čl. III, odst. 4):
Rok 2017
Plán km
Celkem

1. kvartál
25 530

2. kvartál
25 135
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3. kvartál
24 545

4. kvartál
25 840
101 050

