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. 4 smlouvy o závazku veřejné služby evidované objednatelem
pod č. 1/D/V/18:

I.
Předmětem dodatku je navýšení prokazatelné ztráty přepočtené v souladu s článkem III. body
6. a 7 smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy v Trutnově
evidované objednatelem pod č. 1/D/V/18 na období od 01.01.2021 do 31.12.2021 dle údajů
Českého statistického úřadu a dále úprava a doplnění smlouvy.
Přílohou č. 1 tohoto dodatku je finanční model pro rok 2021.
Dle tohoto finančního modelu má být dopravci v roce 2021 vyplacena kompenzace ve výši
13.430.000 Kč.

II.
Tímto dodatkem se mění jízdní řády na období od 13.12.2020 do 11.12.2021. Nové jízdní řády
tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 4 byl schválen usneseními Rady města Trutnova č. RM 2020-1138/21 ze dne
23.11.2020 a RM 2020-299/22 ze dne 14.12.2020.
2. Dodatek č. 4 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 …………….

V Trutnově dne………………….

.........................................

........................................

Ing. Jindřich Poláček
předseda představenstva

Mgr. Ivan Adamec
starosta

Příloha
Finanční model pro rok 2021
Nové jízdní řády

