
Dodatek č. í0

Smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy

v Trutnově, uzavřené podle zákona č. 111/1994 sb., o silniční dopravě, ve znění

pozdějších předpisů (Smlouva o závazku veřejné služby) ze dne 20.12.2007

SmIuvní strany

1. Objednate!
Město Trutnov
Slovanské nám 165, 541 16 Trutnov
lČ: 00278360 DlČ: Czoo278360
zastoupené Mgr. lvanem Adamcem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka Trutnov, číslo účtu: 12460110100
(dále jen,,objednatel")

a

2. Dopravce
osNADo spol. s r.o., zastoupená jednatelem lng. Milanem Kovářem
NádraŽní 5o1,542 24 Svoboda nad Úpou
lČ: 15057615 DlČ: cz15o57615
bankovní spojení: ABN AMRo Bank N.V., č.ú:.233883/5400
(dále jen ,,dopravce")

uzaviraií dodatek ě. 10 SmIouvy o závazku veřejné sIuŽby - úhrada zvýšené
prokazatelné ztráty:

t.

Dodatek č. 10 Smlouvy o závazku veřejné sluŽby je uzavÍrán na podkladě ustanovení
článku lV' odst. 9 Smlouvy o závazku veřejné sluŽby. Předmětem dodatku je úhrada
zvýšené prokazatelné ztráty vzniklé zajištěním provozu městské hromadné dopravy v
Trutnově V roce 2015'

il.

1. Při zajišťování provozu městské hromadné dopravy V roce 2015 došlo ke
sníŽení počtu přepravovaných osob o 3o/o, CoŽ představuje pokles o 52 640 osob
oproti roku 2014.

2. odhad předpokládané prokazatelné ztráty pro rok 2015 byl dopravcem vypočítán
z výsledků provozování městské hromadné dopravy v předchozím kalendářním roce,
tedy z roku 2014.

3. V důsledku sníŽeného počtu přepravených osob dopravcem, při plněni závazku
veřejné sluŽby, nevybral předpokládané trŽby, započtené V předpokládané



prokazatelné ztrátě pro rok 2015, a to ve výši 3%, coŽ činí 270 641,- Kč. Tato
skutečnost významně ovlivnila výši prokazatelné ztráty oproti předpokladu.

4. Přes celkově sníŽené náklady oproti roku2014 o 851 080 Kč, coŽ je 13%, se
dopravci nepodařilo zabránit ztrátě způsobené zejména sníŽeným počtem
přepravených osob a tím vybraných trŽeb.

5' Další faktory ovlivňující výši prokazatelné ztráty jsou uvedeny v protokole o
veřejnoprávní kontrole č.312016. Prokazatelná ztrátaje o 1.015.742,- Kč vyšší neŽ
ztráta p ůvod ně p řed poklád a ná.
Po jednání s představiteli města Trutnova byla stanovena kompenzace vzniklé ztráty
z provozování městské hromadné dopravy za rok 2015 a to ve výši 548.483,- Kč,
která je potřebná k pokrytí nepředvídatelných nákladů vzniklých při plnění závazkŮ
veřejné sluŽby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově'

6' V souladu se Smlouvou o závazku veřejné sluŽby článkem lV. odst. 9 se
objednatel zavazuje provést finanční vyrovnání mezi celkovou výší uhrazených
zálohových plateb a skutečnou prokazatelnou ztrátou za kalendářní rok na základě
provedené kontroly. Vyrovnání se uskuteční po schválení rozpočtové úpravy
Zastupitelstvem města Trutnova.

7. Výše uvedená ztráta bude dopravci vyrovnána zasláním částky 548.483,- Kč na
výše uvedený účet dopravce do 31 .07 '2016'

8. ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Závěreéná ujednání

1. Dodatek č. '10 byl schválen usnesením Rady města Trutnova č. RM 2016-641112
ze dne 13.06.2016.

2. Dodatek c. 'l0 byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichŽ dopravce obdrŽÍjeden
stejnopis dodatku a objednatel dva stejnopisy dodatku.

V Trutnově dne V Trutnově dne

lng. Milan Kovář
jednatel společnosti

Mgr. lvan Adamec
starosta


