DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ Č. 2700/2009 O ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY
K ZAJIŠTĚNÍ OSTATNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
PROVOZOVÁNÍM MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
Níže uvedené strany:
Město Znojmo
se sídlem Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
IČ: 00293881
jednající starostou Ing. Vlastimilem Gabrhelem
na straně jedné jako objednatel
a
Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o.
se sídlem Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo
IČ: 63496283
DIČ: CZ63496283
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 22398
jednající jednatelem Karlem Psotou a ředitelem ing. Petrem Chadimem, na základě plné moci
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1581242319/0800
na straně druhé jako dopravce
uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2700/2009 o závazku veřejné služby k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti provozováním městské autobusové dopravy:
I.
Preambule
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 12. 2009 smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti provozováním městské autobusové dopravy (dále jen
smlouva), jejímž předmětem je závazek dopravce zajistit v zájmovém území města
Znojma provoz městské autobusové dopravy. K této smlouvě byl dne 25.3.2011 uzavřen
dodatek č. 1, dne 9.5.2012 dodatek č. 2 a 6.5.2015 dodatek č. 3.
1.2. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek ke smlouvě, kterým upravují vzájemná práva
a povinnosti v souvislosti s výskytem zvýšených nákladů.
II.
Zvýšení nabídkové ceny
2.1.

Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu plnění této smlouvy došlo
k nepředvídatelným nákladům, jež mají trvalý charakter, přičemž konkrétně se jedná
o následující náklady a v následujícím rozsahu:
1.

Náklady dle čl. 3.5 smlouvy spočívající v legislativní změně týkající se
pracovněprávních vztahů stanovené nařízením vlády č. 336/2016 Sb. a č. 337/2016
Sb., kterými se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a nařízení

vlády č. 589/2006 Sb., kterými se stanoví odchylná úprava dopravní obslužnosti,
pracovněprávních vztahů a daní a poplatků.
Tato změna má za následek navýšení prokazatelné ztráty o částku 3.541.561,- Kč
2.

Náklady dle čl. 3.5 smlouvy spočívající ve změně skutečně ujetých kilometrů dle
jízdních řádů v návaznosti na změny jízdních řádů vyžádaných a schválených
objednatelem.
Tato změna má za následek navýšení prokazatelné ztráty o částku 7.837,- Kč

2.2. Smluvní strany s ohledem na shora uvedené skutečnosti v souladu s bodem 3.5
smlouvy tímto navyšují nabídkovou cenu tak, že tato je nově specifikována ve formuláři
tvořícím přílohu č. 1 tohoto dodatku. Dotčená příloha č. 1 nahrazuje přílohu č. 3 smlouvy,
ve znění dodatku č. 1, 2 a 3.
III.
Závěrečná ustanovení
3.1.

V ostatních bodech zůstává smlouva ve znění dodatku č. 1, č. 2 a 3 beze změn.
Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a po jednom obdrží dopravce a dvě obdrží objednatel.
IV.
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Tento dodatek č. 4 ke smlouvě byl schválen na zasedání Zastupitelstva Města Znojma
ze dne 27.03.2017 usnesením č. 94/2017 bod č. 4662.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídková cena
Ve Znojmě dne:

_______________________
Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta
Město Znojmo
Objednatel

_________________________
Karel Psota, st., jednatel
Znojemská dopravní
společnost – PSOTA, s. r. o.
Dopravce
_________________________
Ing. Petrem Chadim
na základě plné moci
Znojemská dopravní
společnost – PSOTA, s. r. o.
Dopravce
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