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NAzEV: 

Dodatek ke smlouve o zavazku verejne sluzby ve verejne linkove doprave s ARRIVA 

ANOTACE: 
Dodatek ke smlouve na zajisteni ostatni dopravni obsluznosti na rok 2019 a 2020 (linky Kraje 
Vysocina) 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani bere na vedomi informace dopravce o rozhodnuti Kraje Vysocina 
vydat dopravcum licence na provozovani vefejne linkove autobusove dopravy a uzavfit dodatky 
smluv na spoje zafazene do zavazku vefejne sluzby s platnosti do 31.12.2020. 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnik MeU: 

Odbor majetkopravn i: Odbor komuncilln ich sluzeb: Odbor financn i: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a uzemniho Odbor stavebni: 
plcimovan i: 

Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: Odbor obcansko-spravn i a OZU: 

Odbor zivotniho prostredi: Usek tajemnika a spravu MeU: Oddeleni informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: Krizove rizeni: 

Mestska policie: Regionaln i muzeum: T echnicka sprava budov mesta: 

Zpracoval: Predklada: 
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Název materiálu: Dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě s ARRIVA 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 

1. Žádost ARRIVA o písemné stanovisko města ve věci prodloužení spolupráce 

 
Popis 
Město a ARRIVA VÝCHONÍ ČECHY a.s. (dříve Veolia Transport Východní Čechy a.s.), IČO: 
25945408, Chrudim uzavřeli dne 22.1.2010 smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti. K uvedené smlouvě bylo postupně uzavřeno 5 
dodatků. Platnost uzavřené smlouvy ve znění jejích dodatků končí dne 31.12.2018.  
Vzhledem k připravovanému prodloužení závazku veřejné služby mezi Krajem Vysočina a 
dopravcem na další období – do konce roku 2020, bude muset město řešit další zajištění služby na 
období do konce roku 2020. Konkrétní návrh příslušného dodatku ke smlouvě města a dopravce 
dopravce zašle městu, jakmile mu budou známy podklady potřebné pro stanovení ceny 
dopravního výkonu.  
 
 
Geneze případu 
- 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
 
Stanoviska  
- 
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Vazena pani starostko, viizeny pane starosto, dovolte mi tfmto pozadat Vas o pisemne 
vyjadreni, zda souhlasite s navrhovanym resenim na prodlouzenf spoluprace ve smyslu 
platnych dodatl<u, tedy s uzavrenim noveho dodatku na obdobi od 1.1.2019 do 31.12.2020. 

Vyjadrenl poslete nejpozdeji do konce mesfce zarf 2018 : Datova schranka: x4kgvqt. 

J<ontal<tni osobou pro dotazy 

Dodat ky smluv vcetne pi'iloh na prislusne obdobi pi'ipravime a zasleme jakmile budou znamy 
vesl<ere podklady, ktere jsou potrebne l<e stanoveni ceny dopravniho vykonu. 

Dekuji za dosavadni vybornou spolupraci. 

s uctou, 
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Mesto/Mestys/Obec 

Mestsky urad/Urad mestyse/Obecnf urad 

V Chrudimi dne 10.srpna 2018 

Ostatni dopravni obsluznost na rok 2019 a 2020. 

Vazena panf starostko, 
Vazeny pane starosto, 

dovoluji si Vas tfmto informovat o skutecnosti, ze na zaklade rozhodnuti Kraje Vysocina budou 
dopravcum vydany licence na provozovanf verejne linkove autobusove dopravy a zarovefi bude 
uzavren do date I< smlouvy na spoje zarazene do zavazku vei'ejne sluzby s platnostf do 31.12.2020. 

Platnost stavajfci uzavi'ene smlouvy vcetne naslednych dodatku mezi dopravcem a Vami jako 
objednavatelem, koncf dne 31.12.2018. V navaznosti na rozhodnutf krajskeho uradu jako 
objednavatele zavazku verejne sluzby, Vam navrhujeme prodlouzit stavajfd smlouvu na 
vyuctovanf prokazatelne ztn\ty ostatnf dopravni obsluznosti formou dalsiho dodatku do 
31.12.2020. 

Zakladni podmfnky dodatku smlouvy: 

1. Platnost dodatku od 1.1.2019 do 31.12.2020. 

2. Soucasna cena dopravniho vykonu (31,20 Kc/km) bude k 1.1.2019 a I< 1.1.2020: 

2.1 Valorizovana o mezirocnf navysenf mezd i'idicu, ktere bude vyplyvat z vladnfho 
narizenf; predpol<ladame navysenf o 0,40-0,60 Kc/km. 

2.2 Valorizovana o navyseni ceny PHM, ktere bude vychazet die CSU; predpokladame 
navysenf o 0,20 Kc/l<m. 

3. Na zaklade rozhodnutf Kraje Vysocina se zaroven nemenf rozsah linel</spoju v zavazku 
vei'ejne sluzby. To znamena, ze i rozsah spoju zarazenych do ostatnf dopravnf 
obsluznosti se nemeni. 

4. Zmeny jizdnich i'adu, ktere by se dotldy provozovanf spoju, budou vzdy reseny novym 
dodatkem ke smlouve vcetne pfiloh. 

IIRRIVA vYCHODNi I:ECHY a.s.f Na Ostrov6 177,53701 Chrudlm I ll!: 25945408 I Dil: CZ699001947 
Spo!eCnost Jez.apsana v obchodnrm rejstfiku veden'm KrajskYm soudem v Hradcl Krifcve, odd liB, vlolka 2136. 
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ARRIVA VYCHODNf CECHY a.s. 
Na Ostrove 177 
537 01 Chrudim 

kontakt: 
+420 469 660 811 
info.vychodnlcechy@arrlva.cz 

www.arriva-vychodnlcechy.cz 
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