STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
12. schůze rady města dne: 18.06.2019
Bod pořadu jednání: 89

Provoz cyklobusu od 1. 5. 2019 do 29. 9. 2019
Stručný obsah: Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000,- a uzavření smlouvy mezi
Krajským úřadem Libereckého kraje a statutárním městem Liberec.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti cyklobusu v roce 2019
Zpracoval:

Vondráčková Renata, Bc. - pracovník odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno s:

Lukášem Pohankou, radním a zastupitelem

Předkládá:

Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

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 smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje mezi
statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ
70891508, na základě které uhradí statutární město Liberec částku 50.000,- Kč na provoz
cyklobusu v roce 2019, dle přílohy č. 1

ukládá
zajistit uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
IČ 70891508, na základě které uhradí statutární město Liberec částku 50.000,- Kč na
provoz cyklobusu v roce 2019, dle přílohy č. 1
P: Žáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 31.07.2019

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
V minulých letech se statutární město Liberec podílelo na financování linky č. 540 395 Liberec Bedřichov - Jablonec n. Nisou - Turnov ve výši 50.000,- Kč se společností BusLine.
Od 20. 4. 2019 má Liberecký kraj s dopravcem BusLine uzavřenou novou smlouvu
o veřejných službách v přepravě cestujících. Společnost BusLine nebude uzavírat přímý smluvní vztah,
ale zasmluvnění příspěvku města bude řešit přímo Liberecký kraj.
Období financování cyklobusu je od 1. 5. 2019 - 29. 9. 2019.
Porada vedení Statutárního města Liberec dne 29. 4. 2019 schválila finanční příspěvek ve výši 50.000,Kč a souhlasí se změnou, kdy smlouva bude podepsána mezi statutárním městem Liberec a Libereckým
krajem.
Město uhradí jednorázově částku nejpozději do 31. 7. 2019 bezhotovostním převodem bez fakturace,
pouze na základě této smlouvy.
Jedná se o veřejnou službu v osobní dopravě, která není dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, předmětem daně.
Materiál byl projednán a schválen Radou Libereckého kraje dne 4. 6. 2019, číslo usnesení 1085/19/RK.
Finanční prostředky v uvedené výši jsou schváleny a zařazeny v rozpočtu SML, odboru cestovního
ruchu, kultury a sportu.

ORJ2

000400160037

Název ORJ2

Oddělení cestovního ruchu a sportu

ODPA

002143

POL

5213

UZ

000000000

ORJ

0000000001

ORG

Rozpočet schválený

0020296000000
Neinv.transfery nef.podnik.subjekt PO Busline
50.000,-

Rozpočet upravený

50.000,-

Text ORG

Přílohy:
Příloha č. 1 Smlouva
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Statutární město Liberec
a

Liberecký kraj

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE
NA OBDOBÍ
OD 1. KVĚTNA 2019 DO 29. ZÁŘÍ 2019

LK: číslo smlouvy: OLP/1662/2019
SML: číslo smlouvy:

TATO SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
LIBERECKÉHO KRAJE BYLA UZAVŘENA DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU
V SOULADU S USTANOVENÍM § 1746 ODST. 2 ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ
ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

1.

Statutární město Liberec
Se sídlem:
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ:
00262978
DIČ:
CZ00262978
Bankovní spojení:
1089692/0800
Zastoupené:
Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem

na straně jedné (dále jen „Město“)
a
2.

Liberecký kraj
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
70891508
CZ70891508
19-7964000277/0100
Martinem Půtou, hejtmanem

na straně druhé (dále jen „Kraj“)
dále oba společně označováni jako „Smluvní strany“
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Závazek poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou a veřejnou linkovou dopravou vzniká na základě písemné smlouvy,
kterou s dopravcem uzavírá Kraj.
(B) Město má na základě uzavření této smlouvy zájem o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti v Libereckém kraji.
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této smlouvy je stanovení pravidel spolupráce při zajišťování dopravní
obslužnosti Libereckého kraje, týkající se období od 1. května do 29. září 2019, mezi
Městem a Krajem a stanovení podmínek, za kterých dojde k uzavření této smlouvy.
V zájmu zajištění a rozvoji účelné, efektivní a kvalitní dopravní obsluhy v rámci
systému IDOL souhlasí smluvní strany se zněním oficiální Konvence Integrovaného
dopravního systému Libereckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva kraje
č.150/08/ZK ze dne 27. 5. 2008 a následně uzavírají tuto smlouvu.
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2.

ZÁVAZKY MĚSTA

2.1. Město se zavazuje zaplatit na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem
spojení částku ve výši 50.000 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) za období platnosti
smlouvy.
2.2. Město a Kraj se tímto dohodly, že Město uhradí částku stanovenou v bodě 2.1. této
smlouvy jednorázově, nejpozději do 31. července 2019 bezhotovostním převodem
na bankovní účet Kraje číslo 19-7964000277/0100 VS 16625193. Platba proběhne
bez fakturace pouze na základě této Smlouvy. Jedná se o veřejnou službu v osobní
dopravě, která není dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, předmětem daně.
3.

ZÁVAZKY KRAJE

3.1. Povinností Kraje je zajištění dopravní obslužnosti v souladu s platným zněním
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní
dopravě uzavřené s dotčeným dopravcem.
3.2. Na základě této smlouvy je Kraj povinen v rámci zabezpečení dopravní obslužnosti
zajistit dle schválených jízdních řádů s platností od 9. prosince 2018 po dobu účinnosti
této smlouvy provozování spojů linky č. 540 395 Liberec - Bedřichov Jablonec n.Nisou - Turnov.
3.3. Případné změny jízdních řádů spojů dotčených touto smlouvou může Kraj provádět
pouze se souhlasem Města.
4.

ZÁNIK SMLOUVY

4.1. Smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí.
4.2. Výpověď dle bodu 4.1. musí Město doručit Kraji nejméně 60 kalendářních dní
před termínem celostátně vyhlášené změny jízdních řádů. Je-li výpověď doručena Kraji
v souladu s první větou tohoto bodu, pak smlouva zaniká k termínu celostátně
vyhlášené změny jízdních řádů.
4.3. Zanikne-li smlouva písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
dle bodu 4.1. nebo 4.2., je Město povinno uhradit za probíhající kalendářní rok pouze
podíl z částky stanovené v bodě 2.1., který odpovídá podílu počtu dní probíhajícího
kalendářního roku, které uplynuly ke dni ukončení účinnosti této smlouvy,
k celkovému počtu dní kalendářního roku.
5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavírána na dobu od 1. května 2019
(včetně) do 29. září 2019 (včetně).
5.2. V případě, že k uzavření této smlouvy dojde až po 30. 04. 2019, prohlašují smluvní
strany, že budou, co se týká období od 01. 05. 2019 do podpisu smlouvy, jednat tak,
jako by k jejímu uzavření došlo do 30. 04. 2019. Případné pozdější uzavření smlouvy
zejména nemá vliv na výši příspěvku Města.
5.3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou, a to vzestupně
číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.
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5.4. Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Město obdrží
dvě vyhotovení a Kraj dvě vyhotovení.
5.5. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro obě smluvní strany příslušná
ustanovení občanského zákoníku.
5.6. Město bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč
bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší,
zveřejní kraj v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy
na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Město výslovně souhlasí s tím,
aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly
v plném rozsahu v registru smluv krajem zveřejněny.
5.7. Město prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.
5.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.
5.9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 1085/19/RK
ze dne 04. 06. 2019 a Rady statutárního města Liberce č. …../2019 ze dne …………..
5.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Liberci dne……………..

V Liberci dne…………………..

…………………………………..
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor

…………………………….
Martin Půta
hejtman
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