
Smlouva

o odměně za strpení stavby a dopravního omezení v důsledku uzavírky silnice 
v rámci stavby „Frýdlant nad Ostravici, ulice Hlavní - u přejezdu“

Smluvní strany

Objednatel: 1. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o 
úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby: , ;?* *

Objednatel: 2. člen sdružení na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o 
úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám
Město Frýdlant nad Ostravicí
Se sídlem: Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

DIČ: CZ00296651 (plátce DPH)
(dále jen MFO)

a

Dopravce:

Firma: ČSAD Frýdek-Místek, a.s.
se sídlem: Politických obětí 2238, 738 02 Frýdek-Místek
IČO: 45192073
DIČ: CZ45192073

Čl.l
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je úhrada zvýšené prokazatelné ztráty, jež vznikne zajišťováním dopravní 
obslužnosti při úplné uzavírce při rekonstrukci silnice v rámci stavby „ Frýdlant nad (íslravicl. 
ulice Hlavní - u přejezdu“



2 . Termín úplné uzavírky : 1. 7. 2018 od 7,00 hodin do 1. 9. 2018 do 24,00 hodin

Č1.2
Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

1. Celkový počet kilometrů ujetých po objízdné trase a výše více nákladů je vyčíslena na částku 
284 355 Kč + DPH - Celková částka je 344 070,- Kč vč. DPH

2. Výše ztráty, jež vznikne dopravci v důsledků plnění této smlouvy, je stanovena na základě 
předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty odsouhlaseného Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje.

Č1.3
Provádění úhrady

1. Objednatel 1 a objednatel 2 se zavazují uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou plněním 
této smlouvy v rozsahu dopravy dle článku 1 za podmínek dle článku 2, dle skutečných 
zvýšených nákladů.

2. Úhrada bude provedena na základě faktur se splatností 30 dnů ode dne jejich doručení 
na oba objednatele samostatně

3. Objednatel 1 uhradí náklady v celkové výši 40 850 Kč bez DPH, objednatel 2 uhradí náklady 
v celkové výši 243 505 Kč bez DPH

Č1.4
Další ujednání

1. Dojde-li ze strany objednatele ke změně délky uzavírky během účinnosti této smlouvy, dopravce 
vyúčtuje odměnu dle skutečných kilometrů rozdělené v poměru mezi objednatele 1 a 2.

2. Změny a dodatky této smlouvy je možno provést pouze se souhlasem obou smluvních stran 
písemným dodatkem

3. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom výtisku.

4. Smlouva nabývá platnost dnem jejího uzavření.

V Ostravě dne : * 3, 07^.2018

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne : 1 3. 07. 2018

Ve Frydku-Místku.dne



Vyčísleni zvýšených ztrát k uzavírce ul.Hlavni ve Frýdlantu nad Ostravicí od 1.7-1.9.2018

Vyčísleni zvýšených ztrát SPI -od 1.7-1.9.2018 
Nárůst km na spoj [Km] 3,2
Variabilní náklady celkem [Kč/Km] 24,71

Vyčíslení zvýšených ztrát na lince 860345 - od 1.7-1.9.2018
Nárůst km na spoj [Km] 300 m
Variabilní náklady celkem [Kč/Km] 24,71

pracovní dny (X) mimo prázdniny
pracovní dny (X) o prázdninách
Sobota (6)
Neděle a svátky (+)
Celkový nárůst km 
Variabilní náklady 
Celkové náklady

počet dní počet spojů 
za 1 den

0 82
43 75
9 10

11 12

nárůst km 
na 1 spoj 

3,2 
3,2

nárůst km

3,2
3,2

0,0 
10 320,0 

288,0 
422,4

11 030,4

počet dní počet spojů 
za 1 den

nárůst km 
na 1 spoj nárůst km

pracovní dny (X) mimo prázdniny 0 33 0,3 0,0
pracovní dny (X) o prázdninách 43 31 0,3 399,9
Sobota (6) 9 14 0,3 37,8
Neděle a svátky (+) 11 12 0,3 39,6
Celkový nárůst km 477,3
Variabilní náklady
Celkové náklady

______ ____ Celkový součet
Celkový nárůst km_______ __ ___
Variabilní náklady
Celkové nákladyjia uzavírku

' I
11 507,7

Počet spojů na jednotlivých linkách |
Linky POD (X) (X prázd.) (6) (+)

860341 10 9 0 0
860343 17 17 0 0
860344 7 5 0 0
860346 17 16 4 7
860347 12 9 0 0
860348 19 19 6 5
Celkový počet spojů 82 75 . 10 12

Počet s pojů na lince 860345 |
Linky POD (X) (X prázd.) _ (6) (+)

860345 33 31 14 12

Rozpis variabilních nákladů
Položka

Pohonné hmoty,oleje 
Přímé mzdy 
Odvody do fondů 
Pryžové obruče
Variabilní náklady celkem [Kč/Km]

Dne: 11.6.2018
zpracoval:
Samostatný technický pracovník osobní dopravy 
ČSAD Frýdek-Místek.a.s


