Dodatek č. 13
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
Smluvní strany
1. Objednatel
Město Trutnov
Slovanské nám 165, 541 16 Trutnov
IČ: 00278360 DIČ: CZ00278360
zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka Trutnov, číslo účtu: 19-124601/0100
(dále jen „objednatel“)
a

2. Dopravce

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a. s.
zastoupená předsedou představenstva Ing. Jindřichem Poláčkem
Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim
IČ: 25945408 DIČ: CZ25945408
(dále jen „dopravce“)

uzavírají dodatek č. 13 Smlouvy o závazku veřejné služby
I.
1. Dodatek č. 13 Smlouvy o závazku veřejné služby je uzavírán na podkladě
ustanovení článku IX. odst. 6 Smlouvy o závazku veřejné služby. Předmětem
dodatku je úprava zajištění provozu městské hromadné dopravy v Trutnově a
úhrady prokazatelné ztráty pro rok 2017, jehož podkladem je dopravcem
předložený návrh předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty pro
zajištění městské hromadné dopravy v Trutnově pro rok 2017.
2. Vzhledem k tomu, že z provozních důvodů na straně dopravce a po dohodě
s objednatelem nedošlo k uzavření dodatku č. 13 do 31. 12. roku 2016 v souladu
s Čl. IX odst. 6 Smlouvy o závazku veřejné služby, zůstal v platnosti pro měsíce
leden až prosinec 2017 dodatek č. 11.
II.
1. Platné tarify pro rok 2017 byly schváleny usnesením rady města č. 2011 - 1214/25
ze dne 22. 11. 2011 a jsou uvedeny v příloze č. 5 (tarifní podmínky MHD) tohoto
dodatku smlouvy.

2. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro rok 2017 je uveden v příloze
č. 4 tohoto dodatku (str. 1 - výpočet přiměřeného zisku podle ustanovení § 3
nařízení vlády č. 493/2004 Sb., str. 2 - výkaz nákladů a tržeb z přepravní
činnosti). Příloha č. 4 uvedená v příloze tohoto dodatku nahrazuje přílohu č. 3
Smlouvy o závazku veřejné služby.
3. Předpokládaná prokazatelná ztráta pro rok 2017 je uvedena v příloze č. 1 tohoto
dodatku. Předpokládaná prokazatelná ztráta přepočítaná na 1 km v Kč pro rok
2017 je uvedena v příloze č. 4 strana 2 tohoto dodatku. Při výpočtu je vycházeno
z předem stanoveného počtu ujetých kilometrů dle schválených jízdních řádů pro
kalendářní rok 2017. Příloha č. 1 uvedená v příloze tohoto dodatku nahrazuje
přílohu č. 4 Smlouvy o závazku veřejné služby.
4. Splátkový kalendář pro rok 2017 je uveden v příloze č. 6 tohoto dodatku, která
nahrazuje přílohu č. 5 Smlouvy o závazku veřejné služby.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 13 byl schválen usnesením Rady města Trutnova č.: RM_20171209/22 ze dne 23.10.2017.
2. Dodatek č. 13 byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dopravce obdrží jeden
stejnopis dodatku a objednatel dva stejnopisy dodatku.

V Trutnově dne ……………..
.........................................
Ing. Milan Kovář
jednatel společnosti

V Trutnově dne………………….
........................................
Mgr. Ivan Adamec
starosta

Příloha č. 5
Tarifní podmínky MHD schválené usnesením Rady města Trutnova č. 2011 - 1214 ze
dne 22. 11. 2011 platné od 1. 1. 2012.
Tarifní podmínky jsou platné v autobusech MHD Trutnov. V linkových autobusech
integrovaného dopravního systému (IDS) IREDO platí tarif IREDO. Časové jízdenky MHD
Trutnov jsou platné v obvodu MHD i v linkových autobusech IDS IREDO - obvod MHD je
vyznačen u zastávek v příslušných jízdních řádech linek IDS IREDO.
Jízdné za jednotlivou jízdu a dovozné za přepravu zavazadel je nepřestupné a jednotné
v denním i nočním provozu. V pracovní dny po 18. hodině, v sobotu, v neděli a o svátcích
nástup povolen pouze předními dveřmi.
I. tarifní pásmo - jízda na vzdálenost do 5 zastávek
II. tarifní pásmo - jízda na vzdálenost nad 5 zastávek
1. Jednotlivé jízdné (při zakoupení v hotovosti v autobuse MHD)
II. tarifní pásmo
a) osoba starší 15-ti let
b) děti a mladiství od zahájení povinné školní docházky do 15-ti let,
zavazadlo o rozměrech větších než 20x30x50cm, souprava lyží,
pes (i když je přepravován ve schráně), dětský kočárek bez dítěte

12,- Kč
6,- Kč

2. Jednotlivé jízdné (při platbě z elektronické peněženky na dopravní kartě)
I. tarifní pásmo
a) osoba starší 15-ti let
b) děti a mladiství od zahájení povinné
školní docházky do 15-ti let, zavazadlo
o rozměrech větších než 20x30x50cm,
souprava lyží, pes (i když je přepravován
ve schráně), dětský kočárek bez dítěte

II. tarifní pásmo

8,- Kč

10,- Kč

4,- Kč

5,- Kč

3. Časové (síťové) jízdné (pro I. i II. tarifní pásmo - ve formě časového kupónu na
dopravní kartě)
měsíční / čtvrtletní
a) časová jízdenka občanská
250,- Kč / 650,- Kč
b) zlevněná jízdenka žákovská (od 6-ti do 15-ti let),
pro studenty střed. škol a učilišť, pro důchodce do 70-ti let
100,- Kč / 280,- Kč
4. Bezplatně se přepravují:
a) děti do zahájení povinné školní docházky
b) příslušníci městské policie Trutnova
c) důchodci straší 70-ti let po předložení občanského průkazu
d) držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně invalidních vozíků
e) osoba nebo pes, je-li průvodcem držitele ZTP-P
f) dětský kočárek s dítětem
g) cestující s platnou kartou zaměstnaneckého jízdného
h) důchodci - držitelé platných průkazů vydaných ÚV ČSBSPFaš.
i) důchodci - držitelé plat. průkazů KPVČR a PTP

Příloha č. 7

Seznam linek MHD

695 211 Kalná Voda - Horní Staré Město - autobusové nádraží - Lhota (linka č. 1)
695 212 Horní Staré Město- autobusové nádraží - hřbitov - Volanov (Dolce) (linka č.
2)
695 213 Autobusové nádraží - Česká čtvrť/Kryblice - autobusové nádraží (linka č. 3)
695 214 Horní Staré Město - autobusové nádraží - Družba - Kryblice - Poříčí nám.
(linka č. 4)
695 215 Autobusové nádraží - Poříčí - Lhota (linka č. 5)
695 216 Autobusové nádraží - Horní Staré Město (linka č. 6)

Příloha č. 6
Splátkový kalendář plateb poskytovaných městem Trutnovem dopravci na ú
prokazatelné ztráty provozováním MHD v Trutnově.

druh splátky

k úhradě

splatnost

1. řádná splátka

661 082,00

12.1.2017

2. řádná splátka

661 082,00

12.2.2017

3. řádná splátka

661 082,00

12.3.2017

4. řádná splátka

661 082,00

12.4.2017

5. řádná splátka

661 082,00

12.5.2017

6. řádná splátka

661 082,00

12.6.2017

7. řádná splátka

661 082,00

12.7.2017

8. řádná splátka

661 082,00

12.8.2017

9. řádná splátka

661 082,00

12.9.2017

10. řádná splátka

661 082,00

12.10.2017

11. řádná splátka

661 082,00

12.11.2017

12. řádná splátka

5 319 906,00

16.12.2017
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