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Smlouva o závazku veřejné služby

a
..S":,louva o úhradě ztráty z plnění závazku veřejné služby,
uzavre a ve smyslu § 19c zákona Č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a
§ 269 odst. 2 obchodního zákoníku

_.------------------------------------._-----------------------------------------------------------či. 1
Smluvní strany

,

Město Prostějov, sídlem náměstí T.G. Masaryka 12 - 14, 79601
zastoupené RNDr.Alenou Raškovou. místostarostkou města.
bankovní spojení:ČS Prostějov
číslo účtu:19-1505517309/0800

Prostějov. IČ: 00288659.

(dále jen "Město")

a
FTl- First Transport Unes, a.s., Letecká 8. 79623 Prostějov. ICO: 46 34 58 50,
zapsaná v obchodním rejstříku. vedeném Krajským soudem v Brně. oddíl B. vložka 708.
zastoupená Ing.Jaroslavem Hanákem, předsedou představenstva.
bankovní spojení: Komerční banka Brno-město,
čúčtu: 55103-621/0100.
DIC: 325-46345850,
(dále jen "dopravce")
oba společně dále označováni jako "smluvni strany".

I

Ve věci této smlouvy je oprávněn jednat:
Za Město:
- ve věcech smluvních:
Ing.Miroslav Nakládal
vedouci odboru dopravy

Za dopravce:
- ve věcech technických
a organizačních :
Ing. Jiří Hloch
ředitel divize FTL-BUS

Předmět
1. Tato smlouva se uzavírá z důvodu zajištění
Prostějova, zajišťované nad rámec základní
specíflkované vymezenými autobusovými linkami
součástí této smlouvy.

čJ. 2
a účel smlouvy
ostatní dopravní obslužnosti zájmového území Města
dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje a
a jejich spoji, uvedenými v příloze Č. 1, která je nedílnou

2. Předmětem smlouvy je závazek veřejné služby dopravce Městu k zabezpečení dopravní obslužností
dle čI. 2 bodu 1. této smlouvy, v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a závazek Města uhradit dopravci
prokazatelnou ztrátu, vzniklou mu při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou osobní linkovou dopravou
v zájmovém území Města Prostějova (městskou hromadnou dopravou), na základě závazku veřejné
služby podle § 19c zákona Č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. ve znění pozdějších předpisů pro období

.:

od 1. 1.2009 do 31.12.2009, v rozsahu schválených linek aspojů tvořících dopravní obsluhu nad rámec
základní dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje, uvedených v příloze č.t této smlouvy.
3. Dopravce se auto smlouvou zavazuje Městu provozovat linkovou osobní veřejnou dopravu (městskou
hromadnou dopravu) na linkách a spojích uvedených v příloze Č. 1 této smlouvy podle platných
přepravních a tarifních podmínek, stanovených vyhláškou Č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro
veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, Cenového výměru Ministerstva financí ČR o regulovaných a
věcně usměrňovaných cenách na rok 2009 vztahujícich se k městské
hromadné dopravě, podle
sjednaných cenových a tarifních podmínek s Městem a dále podle projednané kalkulace nákladů na ujetý
km a přiměřeného zisku, obsažené v odborném odhadu na rok 2009. Součástí závazku jsou i jízdy ujeté
jako nezbytné prázdné turnusové km, km posil a objížděk nařízených Městem.
4. Dopravce potvrzuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem předmětu smlouvy, že jsou mu
známy veškeré technické a jiné podmínky nezbytné k realizaci jeho závazku, vyplývajícího pro něj z této
smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu
smlouvy nezbytné.

U3
Doba plnění
1. Závazek veřejné služby platí na dobu určitou od 1.1.2009 do 31.12.2009.
2. Případné prodloužení doby platnosti závazku veřejné služby musí být dohodnuto smluvní
písemně před uplynutím sjednané doby jeho platnosti.

i stranami

,

čI. 4
Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty
1. Sjednaná výše prokazatelné ztráty je stanovena na základě Městem odsouhlaseného předběžného
odborného odhadu prokazatelné ztráty dopravce podle nařízení vlády Č. 493/2004 Sb., který je přílohou
2 této smlouvy a pro rok 2009 je tvořen kalkulací ekonomicky oprávněných nákladů na ujetý km.
Kalkulační vzorec je součástí této smlouvy jako příloha č.3.
č.

či. 5
Provádění úhrady
1. Město se zavazuje uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu z plnění závazku veřejné služby. v rozsahu
jím provozované dopravy dle přílohy Č. 1 a sjednanou dle čI. 4 ve výši =18.000.000,- Kč (osmnáct milionů
korun českých) vzniklou za období od 1.1.2009 do 31.12.2009.
2. Úhrada prokazatelné ztráty z plnění závazku veřejné služby bude dopravci poskytována v měsíčních
zálohových splátkách ve výši dle přílohy čA a to do 5. dne příslušného kalendářního měsíce. Vyrovnání
celkové částky uvedené v bodu 1 bude provedeno v zálohové splátce v měsici prosinci 2009. Za měsíc
leden 2009 bude zálohová splátka provedena do 10. ledna 2009. Dojde-Ii k podepsání této smlouvy
později než 6. ledna 2009, bude splátka provedena do pěti pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy.

•

3. Dopravce předá Městu, v souladu s rozpočtovými pravidly, přehled o hospodaření za uplynulé
kalendářní čtvrtletí (včetně počtu skutečně ujetých km), vždy do 25. dne katendářn.ho měsíce
následujícího po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí.
Objem celkově poskytnuté částky podle této smlouvy podléhá zúčtování k 31.12. běžného
kalendářního roku. Toto zúčtování provede dopravce a předá jej Městu do 25. března následujícího
kalendářního roku, včetně rozpisu nákladů a výnosů s přlmou vazbou na účetní evidenci (za dopravce).

4.

5. Bude-Ii celková roční úhrada zálohově provedená Městem vyšší než prokazatelná ztráta dopravce dle
čl. 5 bodu 1. této smlouvy, vrátí dopravce rozdíl na účet Města do 15-ti dnů od zjištění této skutečnosti,
pokud nebude dodatkem ke smlouvě tato částka převedena do položky přiměřeného zisku dopravce na
investiční účely do obnovy vozového parku nebo investic souvisejících s plněním závazku veřejné služby
(odbavovací a informační systémy a pod.).

•

I

•

čI. 6
Kontrolní činnost
1. Dopravce se zavazuje na vyžádání Města dokladovat a nechat Městem prověřit položky tvořící
kalkulační vzorec v souladu s nařízením vlády Č. 493/2004 Sb. formou státního odborného dozoru (SOD)
v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti kontrolními pracovníky, pověřenými výkonem
SOD v silniční dopravě.

čI. 7
Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy
1. Dopravce může smlouvu písemně vypovědět z důvodů, které mu znemožňují nadále plnit smluvní
podmínky, důvody musí být ve výpovědi uvedeny. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po jejím doručení Městu.
2. Město je oprávněno odstoupit od smlouvy s účinky dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku z
důvodu, že dopravce přestal plnit provozní, přepravní nebo tarífní podmínky této smlouvy.

,

či. 8
Další ujednání
1 Dopravce poskytne Městu za každé kalendářní čtvrtletí písemné vyhodnocení ekonomiky městské
hromadné dopravy. Vyhodnocení bude provedeno dle kriterií, uvedených v příloze k nařízení vlády č.
493/2004 Sb.
2. U dodavatelsky zajišťovaných prací a služeb nebude náklad přesahovat obvyklou cenu.
3. Dopravce při ekonomickém vyhodnocení provozu městské hromadné dopravy za dané období předloží
Městu soupis nových autobusů, pořízených z kalkulované částky odpisů a přiměřeného zisku, soupis
autobusů opravených střední opravou a použití části přiměřeného zisku na ostatní investice, obsažené v
odborném odhadu. U vozidel, na něž byl poskytnut státní příspěvek na jejich pořízení. dopravce předloží
vyhodnocen! jejich provozu za uplynulý rok, pokud od doby jejich pořízení neuplynula doba delší 6 roků, v
souladu s podminkami Ministerstva dopravy a spojů ČR pro poskytování příspěvků na obnovu vozového
parku ve veřejné linkové dopravě.

•

4.Dopravce se zavazuje, že autobusy pořízené z prostředků dle čI. 8 bodu 3 v r. 2009 v počtu dle
propočtu oborného odhadu prokazatelné ztráty nebo dříve, pokud od jejich pořízení neuplynula doba
delší než 6 roků, nebo autobusy, opravené z těchto prostředků střední opravou, pokud od doby opravy
neuplynula doba delší než 4 roky, budou nasazeny na linkách a spojích, které jsou předmětem této
smlouvy .
5. Pokud tato smlouva neupravuje některá práva a povinnosti smluvních stran, řídi se tyto obecně
závaznými rávními předpisy a zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
6. Dojde-li ze strany dopravce ke sníženi rozsahu poskytovaných služeb (sníženI smluvního rozsahu
dopravy) během platnosti smlouvy, Město dopravci poskytne úhradu prokazatelné ztráty sníženou
úměrně menšřrnu počtu ujetých km.
7. Tarifni podmínky budou v souladu s ceníkem jízdného, platného ke dni zpracování odborného odhadu
na rok 2009, který je přílohou Č. 2 této smlouvy
8. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem
písemného dodatku.

smluvních stran formou

9. Pro plně'1l závazku veřejné služby podle této smlouvy povede dopravce oddělené účetnictví a bude
používat odbavovaci techniku ve vozidlech, umožňující elektronické výstupy.

10. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních,
vyhotovení.

z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě

11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti nabývá dne 1. ledna 2009.
V případě podpisu smlouvy v roce 2009 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. Smlouva pozbývá
platnosti splněním závazků smluvních stran vyplývajících ze smlouvy a ze všech jejích dodatků.

..

'

12. O majetkoprávním úkonu, který se týká smluvního vztahu mezi Městem a dopravcem a je předmětem
této smlouvy, rozhodlo Zastupitelstvo města Prostějova na svém zasedání konaném dne 16.12.2008
usnesením Č. 18 254.
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Za dopravce:

Za Město:
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RNDr.Alena Rašková
místostarostka města Prostějova

.
Ing. Jaroslav Hanák
oředseda představenstva
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