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.
18. schůze rady města dne: 15.10.2019
Bod pořadu jednání: 45
Smlouva o spolupráci na zajištění DO pro roky 2020–2023
Stručný obsah: Předkládaný materiál souvisí se schválením smlouvy o spolupráci na zajištní
dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro roky 2020–2023, na základě které by mělo statutární
město Liberec (dále jen SML) platit Libereckému kraji (dále jen LK) paušální částku 90
Kč/obyvatele za kalendářní rok.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: smlouva o spolupráci
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
bere na vědomí
žádost Libereckého kraje o uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2020-2023 ze dne 20. 9. 2019 dle přílohy č. 1
schvaluje
Variantu A:
neuzavřít s Libereckým krajem Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023 dle přílohy č. 2 a nepřispívat
Libereckému kraji 90 Kč/obyvatele za kalendářní rok
NEBO
Variantu B:
uzavření s Libereckým krajem Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023 dle přílohy č. 2 a přispívat
Libereckému kraji 90 Kč/obyvatele za kalendářní rok
ukládá
postupovat v souladu s přijatým usnesením v závislosti na schválené variantě a informovat
Liberecký kraj o přijatém usnesení
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 31.10.2019

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
SML obdržeklo žádost LK ze dne 20. 9. 2019 (viz příloha č. 1) s tím, že žádá o uzavření Smlouvy o
spolupráci na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje (viz příloha č. 2). Tato smlouva neřeší
samotnou dopravní obslužnost, nýbrž má zajistit spolufinancování dopravní obslužnost na území
Libereckého kraje, kdy každá obec má uzavřenu s Libereckým krajem tuto dohodu a odvádí ze svého
rozpočtu příspěvek ve výši 90 Kč/obyvatele za kalendářní rok. Jelikož SML nikdy tuto dohodu
neuzavřelo a navíc 31. 12. 2019 vyprší všechny dohody mezi obcemi a LK, je tímto SML osloveno za
účelem uzavření nového smluvního vztahu.
Z předkládané smlouvy vyplývá, že SML by mělo ročně vyplatit 9,4 mil. Kč, tj. za celé smluvní období
cca 28 mil. Kč. Je však třeba poznamenat, že na základě usnesení rady města č. 937/2013 ze dne 19. 11.
2013 nehradí LK žádné příspěvky na obyvatele. Důvodem je skutečnost, že LK se finančně nepodílí na
provozu MHD v Liberci a nepřispívá ani na opravu čekáren na území SML, které slouží pouze spojům
vypravovaným právě LK. Navíc do dopravní obslužnosti na území města odvádí SML velké finanční
prostředky a není důvod ze SML vyvádět další finance na dopravní obslužnost, kterou si na svém území
město dostatečně zajistí samo.
Na druhou stranu je neopominutelný fakt, že je uzavřeno Memorandum o spolupráci objednatelů při
zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi SML, LK a městem Jablonec. Zde je
ustanovení, že v případě, kdy obě města budou přispívat LK do systému dopravní obslužnosti částkou
ve výši 90 Kč na obyvatele, stane se z LK objednatel dopravní obslužnosti linky č. 11. Dosud je pouze v
roli přispěvatele, kdy pro rok 2020 hodlá přispět částkou 25 mil. Kč. Když uvážíme, že náklady celé
linky č. 11 jsou pro rok 2020 ve výši cca 107 mil. Kč, pak v roli objednatele, kdy se LK zavázal hradit
33% nákladů linky č. 11, by LK platil cca 35,5 mil. Kč, coz znamená, že jde o navýšení 10,5 mil. Kč pro
LK, ale zároveň to uvolní část nákladů pro SML, které přejdou právě na LK tím, že se z LK stane
objednatel. Jestliže by tedy SML mělo hradit náklady za linku č. 11 ve výši 64,3 mil. Kč a LK oněch 25
mil. Kč, kdy se nad rámec této částky náklady dělí v poměru 50:50 na obě města, pak pokud bude LK
objednatel a bude se podílet 33% nákladů, jedná se pro SML o úsporu cca 11,8 mil. Kč v nákladech. V
porovnání s výdaji uvedenými v návrhu smlouvy i tak SML ušetří, a to cca 2,4 mil. Kč.
Je ovšem třeba na závěr připomenout, že obdobnou smlouvu musí podesat s LK i město Jablonec, aby
byly naplněny všechny podmínky pro to, aby se LK skutečně objednatelem stal. V opačném případě
bude LK nadále v roli přispěvatele, který neposkytne více jak 25 mil. Kč na příspěveku za linku č. 11.
Jelikož předkládaná dohoda nebyla nikdy mezi LK a SML uzavřena a opakovaně se SML vyslovovalo
proti tomuto návrhu, dává odbor správy veřejného majetku radě města variantní řešení v návrhu
usnesení, aby bylo hned na první pohled zřejmé, že uzavření závazku je strategickým rozhodnutím
vedení města.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost LK ze dne 20. 9. 2019
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o spolupráci mezi SML a LK
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Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmana
řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek

V Liberci 20. září 2019
KULK 68374/2019 OD

Vážený pane primátore,

Liberecký kraj uzavírá se všemi obcemi Libereckého kraje, vyjma statutárního města Liberec,
Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje, na základě kterých obce
přispívají Libereckému kraji částkou 90 Kč/obyvatele za kalendářní rok.
Jelikož jsou Smlouvy uzavřeny pouze do 31. prosince 2019, byl dne 17. září 2019 na 16. zasedání
Rady Libereckého kraje předložen k projednání návrh nové Smlouvy o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023.
Rada Libereckého kraje mne pověřila jednat se všemi obcemi Libereckého kraje o stejné
jednotkové výši příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti, tj. 90 Kč/obyvatele obce/rok.
Počet obyvatel obce bude určen dle vyhlášky Ministerstva financí o podílu jednotlivých obcí
na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní
z příjmů k 1. 1. 2019, tzn., že částka bude ve smlouvě stanovena ve stejné výši pro celé čtyřleté
období.
Návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2020 do roku 2023 si Vám dovoluji zaslat v příloze tohoto dopisu.
Žádám Vás o vyjádření k návrhu smlouvy v termínu do 31. října 2019. V případě Vašeho zájmu
nabízím v této věci osobní projednání.

S pozdravem

Příloha:
 Návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
na období roku 2020 do roku 2023
Libe rec ký k raj
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 343 • fax: + 420 485 226 362
e-mail: jan.svitak@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Statutární město Liberec
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor
nám. Dr.E.Beneše 1
460 59 Liberec 1
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Libe rec ký k raj
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 305 • fax: + 420 485 226 330
e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508

Statutární město Liberec
a

Liberecký kraj

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE
NA OBDOBÍ OD ROKU 2020 DO ROKU 2023

číslo smlouvy: OLP/3411/2019

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
Statutární město Liberec
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem
se sídlem nám. Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1
IČ: 00262978
bankovní spojení: 27-1863260267/0100
na straně jedné (dále jen „Obec“)
a
Liberecký kraj
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem
hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508
bankovní spojení: 19-7964000277/0100
na straně druhé (dále jen „Kraj“)
dále obě strany společně označovány 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) Obec má na základě uzavření této smlouvy zájem o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti v Libereckém kraji,
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je stanovení pravidel spolupráce při zajišťování dopravní
obslužnosti Libereckého kraje, týkající se období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023, mezi Obcí
a Krajem, který stanovil rozsah dopravní obslužnosti dle zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích, 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 OBCE

2.1. Obec se zavazuje zaplatit na zajištění dopravní obslužnosti Kraji částku ve výši
9 400 050,00,- Kč za kalendářní rok, výše této částky je stanovena dohodou
smluvních stran pro daný kalendářní rok jako konečná.
2.2. Obec a Kraj se tímto dohodly, že Obec bude hradit částku stanovenou v bodě 2.1. této
smlouvy čtvrtletně, a to vždy 1/4 z její celkové výše v termínech k 15. březnu,
k 15. červnu, k 15. září a k 1. prosinci daného kalendářního roku bezhotovostním
převodem na bankovní účet Kraje číslo 19-7964000277/0100 VS 20015193. Celou
částku za daný kalendářní rok dle bodu 2.1. je také možné zaplatit k 15. březnu daného
kalendářního roku.
2.3. Počet obyvatel Obce je stanoven pro celé období platnosti smlouvy dle vyhlášky
Ministerstva financí č. 219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých Obcí na částech
celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů k datu 1. 1. 2019.

3.

ZÁVAZKY KRAJE

3.1. Kraj dle ust. § 3 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě
cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, ve své samostatné působnosti
stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťuje dopravní obslužnost veřejnými službami
v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou
a jejich propojením.
3.2. Dodržování platného jízdního řádu, provozních, přepravních a tarifních podmínek bude
kontrolováno pověřenými pracovníky Kraje v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. Zjištěné závady budou
řešeny v souladu s příslušnými ustanoveními tohoto zákona.
3.3. Kraj je zřizovatelem Dopravního svazu, pracovní skupiny pro řešení otázek dopravní
obslužnosti Libereckého kraje, složeného ze zástupců měst a obcí Libereckého kraje,
zástupců Rady Libereckého kraje, zástupce Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého
kraje a pracovníků dopravního úřadu. Dopravní svaz se zabývá problematikou spojenou
s výší kompenzace (jízdní řády, tržby, náklady, plnění přepravních, provozních
a tarifních podmínek ve veřejné linkové dopravě). Pokud zástupce Obce projeví zájem
o účast v tomto Dopravním svazu, bude jeho žádosti vyhověno.
3.4. Obec předkládá Kraji návrhy na zabezpečení dostupnosti služeb ve veřejné linkové
dopravě a informuje Kraj o místních přepravních podmínkách a o veřejném zájmu
na přepravních potřebách obyvatel Obce. Kraj s Obcí spolupracuje na vytváření jízdních
řádů platných v dalším období.

4.

ZÁNIK SMLOUVY

4.1. Smlouva zaniká písemnou výpovědí.
4.2. Výpověď dle bodu 4.1. musí Obec doručit Kraji nejméně 3 kalendářní měsíce
před koncem kalendářního roku (tedy do 30. září). Je-li výpověď doručena Kraji
v souladu s první větou tohoto bodu, pak smlouva zaniká k 31. 12. daného kalendářního
roku.
4.3. Zanikne-li smlouva písemnou výpovědí dle bodu 4.2., je Obec povinna uhradit
za probíhající kalendářní rok celou částku dle bodu 2.1..
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5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. …./19/RK
ze dne
5.2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavírána na dobu od 1. ledna 2020
(včetně) do 31. prosince 2023 (včetně).
5.3. V případě, že k uzavření této smlouvy dojde až po 31. 12. 2019, prohlašují smluvní
strany, že budou, co se týká období od 1. 1. 2020 do podpisu smlouvy, jednat pokud
možno tak, jako by k jejímu uzavření došlo do 31. 12. 2019. Případné pozdější uzavření
smlouvy zejména nemá vliv na výši příspěvku Obce.
5.4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou, a to vzestupně
číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.
5.5. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Obec obdrží jedno
vyhotovení a Kraj dvě vyhotovení.
5.6. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro obě smluvní strany příslušná
ustanovení občanského zákoníku.
5.7. Obec 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. Obec 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.
5.8. Obec prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.
5.9. 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.

V ………………………dne……………..

V Liberci dne ………………….

Statutární město: Liberec
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor

Kraj: Liberecký kraj
v plné moci Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy,
investic a veřejných zakázek
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