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S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2015 

Bod pořadu jednání:         

Věc: Dodatek č. 25 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby - DPMLJ, a.s. 
 

Stručný obsah: Dodatek je vypracován za účelem stanovení některých parametrů 

Smlouvy pro období od 1. 1. 2016 do období stanovení definitivních ekonomických 

ukazatelů Smlouvy, tzn. do stanovení hodnoty ceny přepravního výkonu vyjádřeného 

sazbou za 1 km dopravní obslužnosti.  

Dodatek tak řeší pouze stanovení zálohových plateb v souhrnné výši 180 000 000,- Kč na 

rok 2016. 

Při schváleném návrhu rozpočtu na rok 2016 se počítá s 185 400 000,-Kč. 

 

Zpracoval: Jaroslava Mrovčáková, referent odboru správy veřejného 

majetku 

odbor, oddělení: Odbor správy veřejného majetku 

telefon: 48 524 3459 

Schválil: vedoucí oddělení       

 vedoucí odboru Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku 

Projednáno: Na 21. schůzi rady města dne 1. 12. 2015 

Poznámka:       

Předkládá: 

 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec 

p. Tomáš Kysela, v. r. náměstek primátora  

   

Návrh usnesení 
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Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e 
 

uzavření dodatku č. 25 ke Smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a úhradě 

prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy mezi statutárním městem Liberec a 

Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., dle přílohy č. 1 

 

a   u k l á d á 

 

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, 

 

zajistit podpis tohoto dodatku. 

Termín: 12/2015. 
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Důvodová zpráva: 

Stručný obsah: Dodatek je vypracován za účelem stanovení některých parametrů 

Smlouvy pro období od 1. 1. 2016 do období stanovení definitivních ekonomických 

ukazatelů Smlouvy, tzn. do stanovení hodnoty ceny přepravního výkonu vyjádřeného 

sazbou za 1 km dopravní obslužnosti.  

Dodatek tak řeší pouze stanovení zálohových plateb v souhrnné výši 180 000 000,- Kč na 

rok 2016. 

Při schváleném návrhu rozpočtu na rok 2016 se počítá s 185 400 000,-Kč. 

  

 

 

1) Tímto dodatkem se stanovuje objem a termín zálohových plateb pro přechodné období dle 

Kap. I. tohoto dodatku. 

2) DPMLJ vystaví vždy na začátku běžného měsíce zálohovou fakturu k příslušnému měsíci 

ve výši 15,000.000,- Kč (v celkové výši 180 000 000,-Kč na rok 2016). Faktura bude mít 

splatnost 15 dní. 

3) Tyto pravidelné měsíční zálohy budou zúčtovány do 30 dnů po skončení přechodného 

období a to na základě objemu dopravní obslužnosti v příslušném období a stanovené 

sazby za km přepravního výkonu. Vyúčtování bude obsahovat doklady dle znění čl.VII. 

odst. 7 smlouvy. 

4) Celková roční smluvní výše příspěvku objednatele (SML) na krytí úhrady prokazatelné 

ztráty z poskytování služby ve veřejném zájmu – provozu MHD v roce 2016 je stanovena 

ve schváleném rozpočtu města Liberec ve výši ……………………. (včetně příspěvku na 

sociální automobil) v rámci měsíčních zúčtování. 

 

 

 

 

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před 

projednáváním v radě města. 

 

Doporučení odboru: 

Odbor správy veřejného majetku doporučuje Radě města Liberec uzavření dodatku č. 25 ke 

Smlouvě č. 10/09/0149 uzavřené se společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad 

Nisou, a.s. 

 

 

 

Příloha: 

Příloha č. 1 – návrh dodatku č. 25 ke smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a 

úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 
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Příloha č. 1  - návrh dodatku č. 25 ke smlouvě č. 10/09/0149 o závazku veřejné služby a 

úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

 

č.j. DPMLJ:  ................ 

č.j. SML: ................ 

 

Dodatek č. 25 ke smlouvě č. 10/09/0149 

ev. č. DPMLJ  2 107 0910 

 

o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy 

(dále jen Smlouva) 

 

mezi  

 

Statutárním městem Liberec, 

IČ  00262 978, 

nám. Dr. Edvarda  Beneše 1,  Liberec 1,   

Zastoupeným:   Tiborem Batthyánym, primátorem města, 

dále jen objednatel, resp. SML, na straně jedné   

 

a 

 

Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., 

IČ  473 11 975  

Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3,  

Zastoupeným:   Ing. Martinem Čulíkem, předsedou představenstva a 

                          Ing. Pavlem Šulcem, členem představenstva 

dále jen dopravce, resp. DPMLJ, na straně druhé   

 

 

 

 

I. 

 Důvod dodatku smlouvy 

 

Dodatek je vypracován za účelem stanovení některých parametrů Smlouvy pro období od 

1.1.2016 do období stanovení definitivních ekonomických ukazatelů Smlouvy, tzn. do 

http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/primatorka-vedeni-mesta/primatorka/
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stanovení hodnoty ceny přepravního výkonu vyjádřeného sazbou za 1 km dopravní 

obslužnosti. Dodatek tak řeší pouze stanovení zálohových plateb.  

 

II. 

 Předmět dodatku 

 

1) Tímto dodatkem se stanovuje objem a termín zálohových plateb pro přechodné období dle 

Kap. I. tohoto dodatku. 

2) DPMLJ vystaví vždy na začátku běžného měsíce zálohovou fakturu k příslušnému měsíci 

ve výši 15,000.000,- Kč (v celkové výši 180 000 000,-Kč na rok 2016). Faktura bude mít 

splatnost 15 dní. 

3) Tyto pravidelné měsíční zálohy budou zúčtovány do 30 dnů po skončení přechodného 

období a to na základě objemu dopravní obslužnosti v příslušném období a stanovené 

sazby za km přepravního výkonu. Vyúčtování bude obsahovat doklady dle znění čl.VII. 

odst. 7 smlouvy. 

4) Celková roční smluvní výše příspěvku objednatele (SML) na krytí úhrady prokazatelné 

ztráty z poskytování služby ve veřejném zájmu – provozu MHD v roce 2016 je stanovena 

ve schváleném rozpočtu města Liberec ve výši ……………………. (včetně příspěvku na 

sociální automobil) v rámci měsíčních zúčtování. 

 

 

 

III. 

 

Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) a dodatky Smlouvy zůstávají 

v platnosti beze změny. Zbývající parametry Smlouvy pro rok 2016 budou doplněny 

v nejbližším možném termínu dle kapitoly I.  

 

IV. 

 

Dodatek č. 25 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu účastníků a vyhotovuje se ve 4 

stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu. 

 

Tento dodatek byl schválen na jednání zastupitelstva města dne 10.12.2015  usnesením č.  

xyz/2015. 

 

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

 

 

http://www.liberec.cz/
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V Liberci dne …………………                                   V Liberci dne ………………… 

 

 

 

Za DPMLJ:        Za SML:  

 

 

………………….                            ……………………… 

Ing. Martin Čulík      Tibor Batthyány 

předseda představenstva     primátor 

 

 

 

 

 

……………….… 

Ing. Pavel Šulc 

člen představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/primatorka-vedeni-mesta/primatorka/

