SMLOUVA
o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v
Trutnově
dle článku 5 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o
veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení
Rady (ES) č. 1191/69 a č. 1107/70, ve spojení s ustanovením § 18 písm. c) zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, v platném a účinném
znění (dále jen zákon)
(smlouva o závazku veřejné služby)
__________________________________________________________________________
Smluvní strany
1. Objednatel
Město Trutnov
Slovanské nám 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360 DIČ: CZ00278360
zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
bankovní spojení: Komerční banka Trutnov, číslo účtu: 124601/0100
(dále jen „objednatel“)
a
2. Dopravce
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a. s.,
Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim
IČO: 25945408 DIČ: CZ699001947
zastoupená Ing. Jindřichem Poláčkem, předsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: 19-5248640207/0100
(dále jen „dopravce“)

uzavírají tento dodatek č. 3 smlouvy o závazku veřejné služby evidované objednatelem
pod č. 1/D/V/18:

I.
Předmětem dodatku je úhrada zvýšené prokazatelné ztráty vzniklé zejména
navýšením ujetých kilometrů spojů linek č. 1, 2 a 4 v souvislosti se vznikem zastávky
Krkonošská od 01.07.2020.
II.
Dojde k navýšení spojů, které budou obsluhovat zastávku „Průmyslová“ v období od
01.07.2020 do 31.12.2020 (viz příloha č. 1 tohoto dodatku – nové jízdní řády linek č.
1, 2, 3 , 4, 5 a 6). Toto představuje navíc 1.224 km.
Navýšení prokazatelné ztráty pro rok 2020 činí 23.500,- Kč. Tato částka bude
dopravci zaslána na výše uvedený účet dopravce do 30.10.2020.
Přílohou č. 2 tohoto dodatku je finanční model pro výše uvedené změny.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 3 byl schválen usnesením Rady města Trutnova č. RM 2020-XXX/12
ze dne 15.06.2020.
2. Dodatek č. 3 byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dopravce obdrží jeden
stejnopis dodatku a objednatel dva stejnopisy dodatku.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Chrudimi dne ……………..

.........................................
Ing. Jindřich Poláček
předseda představenstva

Příloha
Nové jízdní řády
Finanční model provedených změn

V Trutnově dne………………….

........................................
Mgr. Ivan Adamec
starosta

