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SMLOUVA O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY V PŘEPRAVĚ

CESTUJÍCÍCH

I.
Smluvní strany

1.1 Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., Sportovní l, 360 09 Karlovy Vary,
zastoupený místopředsedou představenstva Ing. Lukášem Siřínkem (dále jen ,,dopravce")

1.2. Obec Kolová, Kolová 16, 360 01 Kolová, IČ: 00254673, bankovní spojení: 3224341/0100, zastoupena
panem Mgr. Jakubem Jiskrou, starostou obce (dále jen ,,objednatel")

II.
Předmět smlouvy

2.1. Smluvní strany uzavírají ve smyslu § 9 odst. 1 a § 18 c) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících, smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě cestujících.

2.2. Předmětem smlouvy je zajištění dopravní obslužnosti obce Kolová prostřednictvím linek MHD
Karlovy Vary, a to po trase: Varšavská - nábř. Osvobození - Kruhový most - Bezručova - Na Vyhlídce -
Pražská silnice - 1/6 - III/20811 Hornická - Hornická - 1II/20811 Revoluční - Kpt. Malkovského -
K Letišti - III/20811 U Rybníčka - III/20811 - Kolová (místní komunikace), zastávky: Tržnice,
Nemocnice, U Jara, Panorama, Na Vyhlídce, Černý kůň, Na Pražské (ve směru Letiště), Pod Hůrkami,
K Letišti (ve směru Letiště), Hůrky, U Hájovny, Go1E Olšová Vrata - střed, Olšová Vrata, Na Krachu,
Motýlek, Vítkova Hor& Letiště - rozcestí, Letiště, Kolová ObÚ

2.3. Rozsah dopravy pro příslušný kalendářní rok bude stanoven dodatkem k této smlouvě, který jsou
smluvní strany povinny uzavřít vždy nejpozději do 30.11. předchozího kalendářního roku. Kilometrický
rozsah, který bude dopravcem pro objednatele realizován, nepřesáhne v žádném případě limit 50.000 km
ročně.

2.4. Strany se dohodly, že nejpozději do 15.12. každého roku trvání Smlouvy uzavřou postupné číslované
dodatky ke Smlouvě, kterými dojde k odsouhlasení nového výchozího finančního modelu a Platebního
kalendáře pro úhrady záloh pro následující rok trvání Smlouvy. Pokud ve výjimečných případech nedojde
k uzavření dodatku ke Smlouvě v uvedeném termínu, postupuje se přiměřeným způsobem podle naposledy
uzavřeného dodatku ke Smlouvě resp. podle posledně platného výchozího finančního modelu a Platebního
kalendáře pro úhrady záloh. Součástí nového dodatku ke Smlouvě pak musí být ujednání, podle kterého
bude Objednatel povinen doplatit Dopravci rozdíl mezi zálohami uhrazenými dle posledně platného
dodatku ke Smlouvě a mezi zálohami, které by byly uhrazeny, postupovalo-li by se od začátku
kalendářního roku podle nového dodatku ke Smlouvě, a to se splatností maximálně 30 dnů od uzavření
nového dodatku ke Smlouvě.
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2.5. Rozsah dopravy bude v dodatku uzavíraném dle ČI. 2.3. této smlouvy určen prostřednictvím jízdního
řádu linek a údajem o počtu kilometrů najížděných na linkách v rámci příslušného kalendářního roku, na
které se vztahuje kompenzace poskytovaná objednatelem.

III.
Závazky dopravce

Dopravce se zavazuje:

3.1. Provozovat linky MHD Karlovy Vary po trase uvedené v ČI. 2.2. této smlouvy dle platných licencí
vydaných příslušným dopravním úřadem v souladu se schválenými jízdním řádem.

3.2. Provoz na linkách zajišt'ovat kapacitně odpovídajícím autobusem městské nebo linkové dopravy.

3.3. Ve vztahu k cestujícím bude prováděna přeprava za tarif MHD Karlovy Vary. Na linkách budou platit
smluvní přepravní podmínky dopravce.

IV.
Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje:

4.1. Zaplatit dopravci za provoz linek MHD Karlovy Vary kompenzaci. výše kompenzace bude stanovena
pro každý rok dodatkem této smlouvy, uzavíraným dle ČI. 2.3. této smlouvy. Při stanovování její výše bude
postupováno v souladu s platnými právními předpisy, součástí každoročně uzavíraného dodatku bude ve
smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu, který
dopravce objednateli předloží za účelem kontroly, zda poskytovaná kompenzace není nadměrná.

4.2. Při případných požadavcích na změnu jízdního řádu tyto konzultovat s dopravcem a předkládat je
s dostatečným předstihem tak, aby mohly být dodrženy lhůty pro předkládání změn jízdních řádů ke
schválení dopravnímu úřadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.111/1994Sb., o silniční
dopravě.

V.
Doba trvání smlouvy

5.1. Smlouva je uzavíraná na dobu určitou 10 let - s účinností od 1.1.2020 - 31.12.2029.

5.2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná
běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé
smluvní straně.

VI.
Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany se dohodly, že spolu každoročně ve lhůtách stanovených v ČI. 2.3. této smlouvy,
uzavřou dodatek, jehož obsahem bude minimálně: jízdní řád příslušných linek MHD Karlovy Vary
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s kilometricky stanoveným dopravním výkonem (viz ČI. 2.4.), finanční model nákladů, výnosů a čistého
příjmu, stanovení výše kompenzace (viz ČI. 4.1.), způsob úhrady kompenzace včetně případného
zálohového platebního kalendáře, platný tarif MHD Karlovy Vary a Smluvní přepravní podmínky
dopravce.

6.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou parě, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

6.3. Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy platí a přecházejí na případné právní nástupce smluvních
stran.

6.4. Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě mohou být činěny po dohodě obou stran výhradně
písemnou.

6.5. Obec Kolová ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, potvrzuje, že u právních
úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany obce Kolová veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího
zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

6.6. Postup dle ČI. 2.3. této smlouvy bude poprvé aplikován pro kalendářní rok 2021. Pro první kalendářní
rok trvání této smlouvy (2020) jsou parametry provozu definovány v ČI. 6.1. uvedeny přímo formou příloh
této smlouvy.

Za Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s.

v Karlových Varech dn, Z . a" 2""

D ľavnlp0dnikKd0vyVory, as.
Sportovnľ1 GB

360 09 Karlovy Vaty

'"°"' "°'°"A4 Q020
V Kolové, dne

Přílohy:

1. - Platební kalendář záloh v roce 2020
2. - výchozí finanční model
3. - Tarif MHD Karlovy Va'y
4. - Smluvní přepravní podmínky DPKV
5. - Jízdní řád s kilometri'cky stanoveným dopravním výkonem

Mgr. Jakub jis

OBEC KOlO VA"
36214KOLOVÁ

Kqrk)var$ký k'aj
-P,'
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ke Smlouvě o závazku veřejné služby

v přepravě cestujících

obce KOLOVÁ
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Příloha Č.1

Platební kalendář pro úhrady záloh v roce 2020

MA pp-l ,=_ m ~

Úhrady dle splátkového kalendáře budou realizovány na základě vystavené faktury

Finanční pIán
Období závazek veřejné služby

provozní prostředky

Leden 12 500 KČ
Únor 12 500 KČ

Břeťen 12 500 KČ

,,, 1.čtvrtleti 37 500 KČDuben 12 500 KČ
Květen 12 500 KČ
Čey"n .

, , ,,, ,. 12 500 KČ
, 2.čtvrtletí ,, , . , 37 500 KČ1.polok,ti , ,,

. 75 (XX) KČČervenec 12 500 KČ
Srpen 12 500 KČ

., , Záfi , , . ,, 12 500 KČ3.čtvrtleti 37 500 KČ
ŘĹjen 12 500 kč

Listopad 12 500 KČ
Prosinec 12 500 KČ

4.čtvrtleti 37 500 KČ
2.pdoleti 75 (XX) KČ

Rok 2020 150 (JOO KČ

V Karlových Varech, ,n, AI' Z ž6
V Karlových Varech, dne jjz' 2 · zd

1Mgr. Jakub ji
starosta obce

OBEC K LO VA
36214 KOLOVÁ

Karľovarský k'aj
'Ér

,ov,,.n, řízením společnosti
Dopmvnlpodnik Kor1ovyVmy, q.s

spomvnň GB360 09 Karlovy Vaty
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