
Dohoda o ukončení Smlouvy o kompenzaci slev z žákovského jízdného ve 

veřejné osobní dopravě v rámci MHD Břeclav
(dále jen „Dohoda")

Smluvní strany:

Město Břeclav
IČO:

Sídlo:

Zastoupené:

00283061
nám. TGM č. 3, Břeclav, PSČ 690 81

Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou Břeclavi

(dále jen „Město")

BORS Břeclav a.s.
IČO:

Sídlo:

Zastoupená:

49969242
Břeclav, Bratislavská 26, PSČ 690 62

Ing. Františkem Zugarem, členem představenstva

(dále jen „Dopravce")

I. Úvodní ustanovení

1. Město a Dopravce uzavřeli dne 03.12.2010 Smlouvu o kompenzaci slev z žákovského jízdného ve 

veřejné osobní dopravě v rámci MHD Břeclav, schválenou Radou města Břeclavi na svém 2. zasedání 

dne 24.11.2010 (dále jen „Smlouva o kompenzaci").

2. Předmětem Smlouvy o kompenzaci bylo zajištění kompenzace ztráty na žákovském jízdném, která 

vzniká Dopravci při poskytování státem nařízených slev ze žákovského jízdného dle Výměru 

Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

II. Předmět dohody

3. Předmětem této Dohody je zánik závazků Města a Dopravce plynoucích ze Smlouvy o kompenzaci.

4. Město a Dopravce se v souladu splatnými a účinnými právními předpisy dohodli, že závazky ze 

Smlouvy o kompenzaci zanikají ke dni zahájení provozu dle smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících uzavřené dne 13.11.2020 na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Provozování 

městské autobusové hromadné dopravy v Břeclavi v letech 2021-2031", ev. číslo zakázky ve Věstníku 

veřejných zakázek: Z2020-014592.

III. Závěrečná ustanovení

5. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a zveřejněním 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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6. Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno obdrží Město

a druhé Dopravce.

V Břeclavi dne 1 8. 08, lili': I

za Město:

Bc. Svatopluk Pěček

starosta

V Břeclavi dne ^ & 08, 2021

za Dopravce:

člen představenstva

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Rady města Břeclavi č. R65/21/22 z 65. schůze

konané dne 28.07.2021.
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