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. schůze rady města dne: 08.01.2019
Bod pořadu jednání: 13
Zajištění náhradní autobusové dopravy pro ZŠ náměstí Míru
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení smlouvy o zajištění náhradní autobusové
dopravy žáků, učitelů a ostatního personálu základní školy náměstí Míru v Ruprechticích do
náhradních prostor na Technické univerzitě v Liberci a dále do tělocvičny na tř. Svobody
v Liberci - Harcově, a to po dobu rekonstrukce této školy.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: zajištění náhradní autobusové přepravy
Zpracoval:

Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

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
1. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem
Liberec v souladu s odd. B, kap. 5, čl. 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města pro zadání
veřejné zakázky na zajištění autobusové dopravy po dobu rekonstrukce budovy ZŠ náměstí
Míru v Liberci
2. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem
Liberec VI, České mládeže 594/33, PSČ 460 06, IČO: 25045504
3. uzavření smlouvy o zajištění autobusové dopravy po dobu opravy ZŠ náměstí Míru, a to
mezi statutárním městem Liberec a společností ČSAD Liberec, a.s., se sídlem Liberec VI,
České mládeže 594/33, PSČ 460 06, IČO: 25045504, dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit uzavření smlouvy
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.01.2019

2/3

Důvodová zpráva
Statutární město Liberec (dále jen SML) aktuálně opravuje ZŠ náměstí Míru v Liberci Ruprechticích.
Jelikož zhotovitel stavby požaduje mít objekt po dobu rekonstrukce volný, vyvstala potřeba zajistit
přepravu pedagogického i nepedagogického personálu vč. školáků do náhradních prostor. Vlivem této
skutečnosti byla dne 3. 9. 2018 uzavřena Smlouva o zajištění autobusové dopravy mezi SML a
společností ČSAD Liberec, a.s.; ev. č. SML: 4/18/0204 (dále jen Smlouva). V této Smlouvě bylo
ujednáno, že jednak maximální výše úhrady za dopravní výkony bude 1.200.000 Kč bez DPH a jednak,
že pokud to bude nezbytně nutné vlivem průtahů s rekonstrukcí školy, bude provozování náhradní
autobusové dopravy maximálně do 31. 12. 2019.
Vzhledem k tomu, že finanční obnos je již v tuto chvíli vyčerpán - což mj. znamená, že Smlouva
expirovala - je nutné uzavřít nový smluvní dokument (dále jen Nová smlouva), aby byla zajištěn plynulý
provoz autobusové dopravy i v roce 2019, neboť škola dosud není v plně provozuschopném stavu a
potřeba náhradní přepravy stále trvá.
Ředitelka ZŠ náměstí Míru specifikovala v rámci sestavení náhradní výuky seznam nebytných
požadavků na zajištění autobusové dopravy, přičemž základní požadavek byl především v zajištění
svozu v ranní dopravní špičce do osmi hodin, což znamenalo problém pro společnost Dopravní podnik
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen DPMLJ), která má v tuto dobu vyčerpány veškeré své
dopravní kapacity. Dalším požadavkem bylo vypravení 4 ks autobusů na ranní převoz dětí do
náhradních prostor, což by mohla společnost DPMLJ sice zrealizovat, ovšem na úkor omezení jiných
v tuto dobu využitých spojů, což by prakticky znamenalo omezení jiných spojů MHD v Liberci. Tento
požadavek je zásadní a limitující. Z tohoto důvodu byla po předchozí dohodě s DPMLJ oslovena
společnost ČSAD Liberec a.s. s cílem zabezpečení předmětné služby, která vyhověla všem
požadavkům.
Cena dopravního výkonu pro výše stanované období činní 54 Kč/1 km. Jedná se o součet ekonomicky
odůvodněných nákladů. V ceně jsou započteny přejezdové i výkonové kilometry, PHM, osobní náklady
na řidiče a režijní náklady dopravce (cena je uvedena bez DPH). Stejně jako ve Smlouvě, i v Nové
smlouvě je zachován maximální termín náhradní dopravy do 31. 12. 2019. Jelikož lze důvodně
předpokládat, že dopravní výkony budou realizovaný v obdobném rozsahu jako ve Smlouvě, pro případ,
aby nedošlo k opakování aktuálního stavu, je v Nové smlouvě navýšena maximální cena za službu
celkově na 2.000.000 Kč bez DPH (viz příloha č. 1).
Přílohy:
Příloha č. 1 - Smlouva o zajištění autobusové dopravy (bez OÚ)
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ev. č. SML: 4/19/0XXX

Smlouva
o zajištění autobusové dopravy
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Společnost:
se sídlem:

statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

zastoupené:

Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

00262978
CZ00262978

a

Společnost:
se sídlem:

ČSAD Liberec, a.s.
Liberec VI, České mládeže 594/33, PSČ 460 06

zastoupené:

Martinem Bobkem, předsedou představenstva

zapsaná v OR:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „dopravce“)

Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1126
25045504
CZ25045504

(objednatel a dopravce dále společně také jen jako „smluvní strany“)

Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Účelem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran při
zajišťování a poskytování přepravních služeb v osobní dopravě.

Čl. II.
Předmět smlouvy
1. Dopravce se touto smlouvou zavazuje zabezpečit pro Objednatele přepravu žáků, učitelů
a ostatního personálu základní školy v Ruprechticích z odjezdových stanovišť a časů
uvedených v příloze této smlouvy.
2. Přepravy budou realizovány standardními linkovými autobusy s obsaditelností 80 osob,
z toho 44 sedícími a 36 stojícími. Objednaná přeprava nespadá do tarifu MHD Liberec =
osoby se přepravují zdarma.
3. Týdenní kilometrický proběh je stanoven na základních 800 km (viz příloha číslo 1). Ve
fakturaci bude zahrnuta skutečnost (každý daňový doklad bude obsahovat přílohu
s výčtem skutečně zrealizovaných přeprav).
4. Obě smluvní strany se dohodli, že parametry smlouvy se v průběhu trvání mohou měnit
(ceny, trasy, počty km). Dojde-li k takovým změnám, je dopravce povinen přepočítat
cenu dopravního výkonu a objednatel má právo novou cenu akceptovat nebo od smlouvy
odstoupit.
5. Objednatel souhlasí s tím, že část přeprav bude dopravce zajišťovat subdodavatelsky.
Dopravce nese za subdodavatele plnou odpovědnost.
Čl. III.
Doba trvání smlouvy
1. Přepravní výkony budou zahájeny dne 1. 1. 2019 a ukončeny nejpozději k 31. 12. 2019.
Obě smluvní strany se dohodly, že ukončení přepravních výkonů bude na rozhodnutí
objednatele. Objednatel má právo na přerušení a opětovné zahájení přeprav.
Čl. IV.
Cenová ujednání
1. Cena dopravního výkonu pro výše stanované období činní 54 Kč/1 km. Jedná se o součet
ekonomicky odůvodněných nákladů. V ceně jsou započteny přejezdové i výkonové
kilometry, PHM, osobní náklady na řidiče a režijní náklady dopravce. Cena je uvedena bez
základní sazby DPH.
2. Maximální finanční objem smlouvy je stanoven na 2 000 000 Kč bez základní sazby DPH.
Čl. IV.
Ostatní ujednání
1. Všechny provozní pokyny, informace a jiná sdělení učiněná ve věcech této Smlouvy
budou komunikovány prostřednictvím následujících osob:
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Za objednatele:
Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku SML:
e-mail:

,

Za ZŠ nám. Míru v Ruprechticích:
Mgr. Bc. Pavlína Kubrová, ředitelka školy:
e-mail:
Mgr. Barbora Melicharová, zástupkyně ředitelky školy:
e-mail:
Za dopravce:
Ve věcech provozních Martin Liška, provozní ředitel:
e-mail:
Ve věcech provozních Martin Horáček, hlavní dispečer:
e-mail:
Ve věcech smluvních: Ing. Martin Oumrt, ředitel společnosti:
e-mail:
V.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva se řídí českými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
(„NOZ“) občanský zákoník, v platném znění.
2. V případě, že k uzavření této smlouvy dojde až po 31. 12. 2018, prohlašují smluvní strany,
že budou, co se týká období od 1. 1. 2019 do podpisu smlouvy, jednat tak, jako by k
jejímu uzavření došlo do 31. 12. 2018. Případné pozdější uzavření smlouvy zejména nemá
vliv na jakoukoli finanční výši.
3. Veškeré změny či doplňky této Smlouvy mohou být činěny pouze písemně.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některá ustanovení této smlouvy, je neplatným
pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo okolností, za nichž bylo
sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
6. V otázkách neupravených touto smlouvou se použije přiměřené ustanovení občanského
zákoníku platného a účinného v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany prohlašují,
že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném
projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně; na důkaz čehož
připojují své vlastnoruční podpisy.
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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.
8. 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).
9. 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.
10. 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).
11. 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.
12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato
smlouva byla schválena Radou města Liberec usnesením č. …/2019 ze dne . . 2019.

V Liberci dne:

V Liberci dne:

………..…………….………………….
Martin Bobek
Předseda představenstva
ČSAD Liberec, a.s.
(dopravce)

………………………………………………………..
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor statutárního města Liberec
statutární město Liberec
(objednatel)
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