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Vyse a zpusob vyplaceni prispevku na MHO pro rok 2019
ANOTACE:
Navrh na uzavfeni dodatku ke smlouve , 0 zajisteni provozu mestske autobusove dopravy ve
Zd'afe nad Sazavou a pfispevku na tyto sluzby", uzavfene dne 1.12.2009 na obdobi od 1. 1.2010
od 3 1.12.2019 ve zneni jejich dodatku ve veci zpusobu a v\jse vyplaceni pfispevku pro rok 2019.

NAVRH USNESENi:

c.

Rada mesta po projednani schvaluje uzavfen i dodatku
17, a to mezi mestem a ZDAR, a .s.,
Zd'ar nad Sazavou, IC: 46965815, ke smlouve , 0 zajisten i provozu mestske autobusove dopravy
ve Zd'afe nad Sazavou a pfispevku na tyto sluzby" uzavfene dne 1. 12 .2009 ve zneni jej ich
dodatku v pfedlozenem zneni.

Starosta mesta:

Mistostarosta mesta:

Mistostarostka mesta:

Tajemnik MeU, Usek tajemnika a
spravy MeU:

Odbor majetkopravni:

Odbor komunalnich sluzeb:

Odbor financni:

Odbor dopravy:

Odbor rozvoje a uzemniho
planovani:

Odbor stavebni:

Odbor skolstvi, kultury a sportu:

Odbor socialni:

Odbor obcansko-spravni a OZU :

Odbor zivotniho prostfedi:

Oddeleni informatiky:

Odd. fin. kontroly a inter. auditu:

Odd. projektu a marketingu:

Krizove fizeni:

Mestska policie:

Regionalni muzeum :

Technicka sprava budov mesta:

Zpracoval:

Predklada:

OKS

Název materiálu: Výše a způsob vyplácení příspěvku na MHD pro rok 2019
Počet stran: 2
Počet příloh: 1
1. Návrh dodatku č. 17
Popis
Každým rokem po dobu trvání smlouvy je nutné dohodnout výši a způsob vyplácení příspěvku
dopravci zajišťujícímu provoz MHD. Konečný výsledek za uplynulý rok je vyúčtován a vypořádáván
na začátku následujícího roku. V rozpočtu města je pro rok 2019 počítáno s částkou 9 mil. Kč na
krytí nákladů spojených se zajištěním MHD – příspěvek dopravci. Je navržen dodatek, který
stanovuje způsob vyplácení příspěvku dopravci v roce 2019 v aktuálně rozpočtované výšce.
Dodatky č. 1 až 16 a smlouva jsou uveřejněny v centrálním registru smluv na adrese:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7551383 a na souvisejících odkazech.
Vzhledem k dalšímu nárůstu mezd řidičů, doposud nezpracovanému vyúčtování celkové skutečné
ztráty za rok 2018 i s ohledem k úpravám systému MHD s účinností od 1.1.2019 (nárůst
obsluhovaných kilometrů) lze očekávat růst nákladů na MHD i v roce 2019. Vývoj nákladů a tržeb
bude v průběhu roku sledován a v případě potřeby bude navrženo příslušné rozpočtové opatření
pro krytí ztráty z veřejné dopravy.
K požadavku dopravce na zpětné dorovnání ztráty z let 2016 a 2017 vznesený na konci roku 2018:
Po projednání věci s vedením města dne 5.12.2018 netrvá dopravce na dokrytí minulé ztráty z let
2016 a 2017 dle zmíněného požadavku.
Geneze případu
Platná smlouva ve znění 16 dodatků.
V rámci rozpočtu města pro rok 2019 schválena částka na krytí příspěvku pro MHD ve výši 9 mil.
Kč.
Návrh řešení
Viz návrh usnesení.
Varianty návrhu usnesení
Doporučení předkladatele
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu.
Stanoviska
-

Dodatek

c. 17

ke smlouve ,0 zajisteni provozu mestske autobusove dopravy ve Zd'are nad Sazavou
a prispevku na tyto sluzby", uzavfene dne 1. 12. 2009 na obdobi od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019
ve zneni jejich dodatku
mezi

1. Mesto Zd'ar nad Sazavou
Sidlem: Zizkova 227/1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
ICO: 00295841
DIC: CZ00295841
Bankovni
Cislo uctu:
Statutami L.a;:nu~J"""
Osoba ""' ~"'.'"""

2. ZDAR, a. s.
Sidlem: Jihlavska 759/4, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
ICO: 46965815
OIC: CZ 46965815
Bankovni spojeni: UNI CREDIT BANK Praha
Cislo uctu:- - Statutarni z~ichard Latislav, genen31ni feditel a predseda predstavenstva
tng. tvo zatecka, clen predstavenstva
Zapsan v OR spisova znacka B 889 vedena u Krajskeho soudu v Brne
dale jen ,dodavatel"

Cl.l
Ovodni ustanoveni

Smluvni strany uzavi'ely dne 1. 12. 2009 smlouvu ,0 zajistlmi provozu mestske autobusove
dopravy ve Zd'are nad Sazavou a prispevku na tyto sluzby" a dne 28. 12. 2010 smluvni
strany uzavi'ely k teto smlouve dodatek c. 1, dne 25. 7. 2011 dodatek c. 2, dne 15. 12. 2011
dodatek c. 3, dne
9. 1. 2012 dodatek c. 4, dne 14. 1. 2013 dodatek c. 5, dne 16. 12. 2013
dodatek c. 6, dne 30. 12. 2013 dodatek c. 7, dne 22. 12. 2014 dodatek c. 8, dne 30. 6. 2015
dodatek c. 9, dne 30. 12. 2015 dodatek c. 10, dne 22. 12. 2016 dodatek c. 11, dne 20. 6. 2017
dodatek c. 12, dne 14. 12. 2017 dodatek c. 13, dne 19. 12. 2017 dodatek c. 14, dne 20. 2. 2018
dodatek 15 a dne 5. 12. 2018 dodatek 16.

c.

c.

(dale jen ,smlouva").

Cl. II
Predmet dodatku
1. Die cl. VI. Vyse a zpusob vyplaceni pFispevku na MHO se smluvni strany dohodly, i:e
odberatel poskytne dodavateli na rok 2019 ucelovy pfispevek na provozovani MHO vc.
poi'izeni investic ve vysi 9.000.000,- Kc die prilohy c. 1 tohoto dodatku.

Dodatek c 17 ke smlouve .o zajiStenl provozu mestske autobusove dopravy ve Zdare nad Sazavou a prlspevku na tyto s!U.Zby". str. 1

c1. 111
Zaverecna ustanoveni

1.

Ostatni ustanoveni smlouvy timto dodatkem nedotcena zustavaji nadale v platnosti.

2.

Tento dodatek byl uzavren v souladu s usnesenimi Rady mesta Zd'ar nad Sazavou prijatym na
jeji 6. schuzi konane dne 14. 1. 2019, c. j.: 72/2019/0KS.

3.

Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 exemplarich s platnosti originalu, z nichz odberatel obdrzi 1
a dodavatel 1.

4.

Smluvni strany prohlasuji, ze si Iento dodatek precetly, ze byl sepsan na zaklade jejich prave
a svobodne vule, nikoli v tisni ani za napadne nevyhodnych podminek, a na dukaz toho
pripojuji sve podpisy.

5.

Dodavatel dale souhlasi s tim, ze ze strany odberatele bude, resp. muze byt, pri dodrzeni
podminek stanovenych zakonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobnich udaju a o zmene
nekter)ich zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu, zverejnen Iento dodatek a cela smlouva, jeji
cast nebo dilci inform ace tykajici se teto smlouvy a jejiho plneni.

6.

Dodavatel bere na vedomf, ze odberatel je osobou, ktera ma podle zakona c. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nekter)ich smluv, uverejnovani techto smluv a o registru
smluv (dale jen ,zakon o registru smluv"), povinnost Iento dodatek a smlouvu zverejnit
prostrednictvim registru smluv. Smluvni strany dale prohlasuji, ze smlouva neobsahuje
obchodni tajemstvi.

7.

Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opn3vnenymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti dnem uverejneni v informacnim systemu verejne spravy- Registru smluv. Smluvni
strany se dohodly, ze uverejneni v informacnim systemu verejne spravy- Registru smluv zajisti
odberatel.

8.

Nedilnou soucasti dodatku jsou:
Pfiloha c. 1 - Prispevek 2019

Ve Zd'are nad Sazavou

Ve Zd'are nad Sazavou

dne: .............. .

dne: ............................... .

Za odberatele:

Za dodavatele:

lng. Martin Mrkos, ACCA
starosta mesta

lng. Richard Latislav, lng. lvo Zatecka
predseda predstavenstva, clen predstavenstva

Dodatek C 17 ke smlouve ,0 zajiSteni provozu mestske autobusove dopravy ve Zct·are nad sazavou a pfispevku na tyto slui:by", str. 2

Priloha c. 1

VI. Wse a zpusob vyplaceni prispevku na MHO
Vyse uceloveho prispevku vychazf z rozsahu schvalenych jizdnich radu a je stanovena
v rozpoctu mesta pro dany rok.
Odberatel poskytne dodavateli na rok 2019 ucelovy prispevek na provozovani MHO
vc. porizeni investic v celkove castce max. 9,000.000,- Kc nasledovne:
unor
brezen
duben
kveten
cerven
cervenec
srpen
zari
rijen
listopad
prosinec

1,4oo.ooo,- Kc
7oo.ooo,- Kc
7oo.ooo,- Kc
7oo.ooo,- Kc
7oo.ooo,- Kc
7oo.ooo,- Kc
7oo.ooo,- Kc
70o.ooo,- Kc
7oo.ooo,- Kc
70o.ooo,- Kc
1,3oo ooo,- Kc

celkem

9,ooo.ooo,- Kc

