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.
14. schůze rady města dne: 27.08.2019
Bod pořadu jednání: 58
Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2019
Stručný obsah: Dne 7. ledna 2019 byla mezi statutárním městem Liberec, se sídlem Liberec 1,
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, IČO: 00262978, zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc.,
primátorem (dále jen „město“) a Libereckým krajem, se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80,
IČO: 70891508, zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem (dále jen „kraj“), uzavřena smlouva o
finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2019, č. 4/18/0289. V návaznosti na
předmětnou smlouvu je nyní překládán Radě města Liberec dodatek č. 1, kdy předmětem
zmíněného dodatku je snížení finančního příspěvku Kraje o částku 732 996 Kč.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Snížení finančního příspěvku Libereckého kraje o 732.996 Kč, v rámci zajištění
podílu dopravní obslužnosti na předmětných úsecích linek a spojů ve veřejné
linkové osobní dopravě.
Zpracoval:

Junová Jana - pracovník odboru správy veřejného majetku

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
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě
pro rok 2019, č. 4/18/0289, uzavřené mezi statutárním městem Liberec a Libereckým
krajem, dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit uzavření předmětného dodatku
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.09.2019

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
Dne 7. ledna 2019 byla mezi statutárním městem Liberec (dále jen „Město“) a Libereckým krajem (dále
jen „Kraj“) uzavřena Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2019, č.
4/18/0289. Vzhledem k tomu, že v době uzavírání předmětné smlouvy nebylo konečné vyúčtování
protarifovací ztráty za rok 2018, byla výše protarifovací ztráty stanovena dle skutečnosti předchozího
roku 2017 s tím, že předmětná částka bude upravena po vyhodnocení roku 2018. Z tohoto důvodu je
nyní předkládán radě města Dodatek č. 1, kterým dojde ke snížení finančního příspěvku Kraje o částku
732.996 Kč v návaznosti na vyhodnocení skutečnosti roku 2018. O předmětnou částku bude snížena
úhrada Kraje z důvodu zapojení dopravce a všech jím provozovaných spojů do IDOL na 5.872.964 Kč a
tím pokrytí tarifního závazku Kraje ze ztráty za dojezdy do zóny s MHD v Liberci vlivem zapojení
dopravce do IDOL. Celková výše částky, kterou je Kraj povinen Městu na základě této smlouvy v
kalendářním roce 2019 uhradit, činí maximálně 10.255.268 Kč. Tato částka bude dle smluvní dohody
vyplácena čtvrtletně, a to na základě zálohového splátkového kalendáře, uvedeného v dodatku, jako
příloha č. 2.
Město na základě smlouvy s dopravcem zajistí v kalendářním roce 2019 provozování částí linek a spojů
v celkovém rozsahu 115.006 km, kdy výše příspěvku závisí na počtu skutečně ujetých kilometrů a činí
38,105 Kč/km (zaokrouhleno).

Přílohy:
Příloha č. 1 - Dodatek č. 1
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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2019
č. Kraje: OLP/5713/2018, č. Města: 4/18/0289
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 19-7964200287/0100
dále jen "Kraj"
a
Statutární město Liberec
se sídlem Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 1089692/0800
dále jen "Město"
takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 7. ledna 2019 Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné
linkové osobní dopravě pro rok 2019 č. LK: OLP/5713/2018 a č. SML: 4/18/0289, jejímž
předmětem je zajištění podílu dopravní obslužnosti na předmětných úsecích linek a spojů
v roce 2019 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je snížení finančního příspěvku Kraje
o 732.996 Kč. O tuto částku bude snížena úhrada Kraje z důvodu zapojení dopravce
a všech jím provozovaných spojů do IDOL na 5.872.964 Kč a tím pokrytí tarifního
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závazku Kraje ze ztráty za dojezdy do zóny s MHD v Liberci vlivem zapojení dopravce
do IDOL, a to v návaznosti na vyhodnocení skutečnosti roku 2018.
Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III odst. 2 smlouvy ve znění:
"Město na základě smlouvy s dopravcem zajistí v kalendářním roce 2019 provozování částí
linek a spojů dle přílohy č. 1 v celkovém rozsahu 115.006 km.
Výše příspěvku závisí na počtu skutečně ujetých kilometrů a činí 38,105 Kč/km
(zaokrouhleno).
Kraj je dále na základě této smlouvy povinen Městu uhradit částku ve výši 6.605.960 Kč
za kalendářní rok 2019, a to z důvodu zapojení dopravce a všech jím provozovaných spojů
do IDOL.
Celková výše částky, kterou je Kraj povinen Městu na základě této smlouvy v kalendářním
roce
2019
uhradit,
činí
maximálně
10.988.264
Kč
(slovy:
desetmilionůdevětsetosmdesátosmtisícdvěstěšedesátčtyřikorunčeských).
Město
není
oprávněno požadovat vyšší finanční příspěvky Kraje."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Město na základě smlouvy s dopravcem zajistí v kalendářním roce 2019 provozování
částí linek a spojů dle přílohy č. 1 v celkovém rozsahu 115.006 km.
Výše příspěvku závisí na počtu skutečně ujetých kilometrů a činí 38,105 Kč/km
(zaokrouhleno).
Kraj je dále na základě této smlouvy povinen Městu uhradit částku ve výši 5.872.964 Kč
za kalendářní rok 2019, a to z důvodu zapojení dopravce a všech jím provozovaných
spojů do IDOL.
Celková výše částky, kterou je Kraj povinen Městu na základě této smlouvy v
kalendářním roce 2019 uhradit, činí maximálně 10.255.268 Kč (slovy:
desetmilionůdvěstěpadesátpěttisícdvěstěšedesátosm korun českých). Město není
oprávněno požadovat vyšší finanční příspěvky Kraje."
3. Článek III odst. 4 smlouvy ve znění:
"Město a Kraj se tímto dohodly, že Kraj bude hradit částku stanovenou v odst. 2 čl. III. této
smlouvy pro kalendářní rok 2019 čtvrtletně, a to na základě zálohového splátkového
kalendáře uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Výše čtvrtletní částky odpovídá 1/4 částky
uvedené v odst. 2 čl. III této smlouvy a činí 2.747.066 Kč"
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se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Město a Kraj se tímto dohodly, že Kraj bude hradit částku stanovenou v odst. 2 čl. III.
této smlouvy pro kalendářní rok 2019 čtvrtletně, a to na základě zálohového splátkového
kalendáře uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Výše čtvrtletní částky činí 2.747.066 Kč
za 1. - 3. čtvrtletí 2019 a 2.014.070 Kč za 4. čtvrtletí 2019"
4. Článek III odst. 5 smlouvy ve znění:
"Čtvrtletní zálohy budou vyúčtovány po skončení příslušného ročního období – ujeté
kilometry krát jednotková sazba dle odst. 2 čl. III. této smlouvy plus 6.605.960 Kč.
Vyúčtování bude provedeno nejdéle do 28. 1. 2020. V rámci vyúčtování Město předloží
Kraji vyúčtování společně s ročním výkazem ujetých kilometrů v členění dle jednotlivých
linek. Rozdíl skutečné částky a součtu zaplacených záloh bude uhrazen z jedné nebo druhé
strany, a to do 21 dnů od obdržení vyúčtování Kraje Městem. Přílohou vyúčtování bude
statistika vytíženosti jednotlivých spojů na lince č. 545 018 s počty cestujících v úseku
Rudolfov – Bedřichov získaných na základě dostupných technicko – technologických
možností dopravce (např. z průzkumů, z dat IDOL, sčítacích kampaní atd.)."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Čtvrtletní zálohy budou vyúčtovány po skončení příslušného ročního období – ujeté
kilometry krát jednotková sazba dle odst. 2 čl. III. této smlouvy plus 5.872.964 Kč.
Vyúčtování bude provedeno nejdéle do 28. 1. 2020. V rámci vyúčtování Město předloží
Kraji vyúčtování společně s ročním výkazem ujetých kilometrů v členění dle jednotlivých
linek. Rozdíl skutečné částky a součtu zaplacených záloh bude uhrazen z jedné nebo druhé
strany, a to do 21 dnů od obdržení vyúčtování Kraje Městem. Přílohou vyúčtování bude
statistika vytíženosti jednotlivých spojů na lince č. 545 018 s počty cestujících v úseku
Rudolfov – Bedřichov získaných na základě dostupných technicko – technologických
možností dopravce (např. z průzkumů, z dat IDOL, sčítacích kampaní atd.)."
5. Příloha č. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 2, která tvoří přílohu tohoto
dodatku.
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a dva obdrží
Město.
3. 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
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č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Město výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v
plném rozsahu v registru smluv Krajem zveřejněn. Město prohlašuje, že skutečnosti
uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude
zveřejněn Krajem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i
v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto
dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. …./19/RK ze dne 03. 09. 2019 a usnesením
Rady statutárního města Liberec č. …/2019 ze dne xx. xx. 2019.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Nová příloha č. 2 ke smlouvě, která
nahrazuje původní přílohu č. 2 ke smlouvě.

V Liberci dne

V Liberci dne

………………………………

…………………………

Martin Půta
hejtman

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor
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Nová příloha č. 2 – Splátkový kalendář pro rok 2019

Období

Čtvrtletní splátka příspěvku Kraje (Kč)

Splatnost

1. čtvrtletí 2019
2. čtvrtletí 2019
3. čtvrtletí 2019
4. čtvrtletí 2019

2.747.066
2.747.066
2.747.066
2.014.070

10. 01. 2019
10. 04. 2019
10. 07. 2019
10. 10. 2019
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