pŘíxazxí svrr_,ouvA
Za použiti § 2430 a násl. zákona č, 89l20I2Sb,, občanský zákonik, v platném zněni uzavíraji
nížeuvedené smluvní strany, tj.
1.

obec zvěřínek
Zastoupen: starostkou Janou IIůlovou
Sídlo
Zv ěŤinek, řIořátevská 4 l
Příkazce

:

:

IČ:

00 640 689

č.účtu
:

2. PŤikaznik

Zastoupen

Sídlo

IČo

:
:

Město Městec Králové
starostou Milanem pavlíkem
Náměstí Republiky 1, Městec Králové
00 239 43]

:

:

č.účtu
:

5r-7249250277l0100

tuto příkazní smlouvu

:

I. Předmět plnění

Příkazník se zavazuje, že v zastoupení příkazce - obce, uzavře s dopravci smlouvy o závazku
vcřcjné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na úzsmí
okresu Nymburk pro rok 2022 a uhradí společně prokazatclné ztráty jednotlivým dopravcům,
vzniklé při tomto plnění závazků veřejné služby v danérn izemí v souladu ě. I94l20I0 Sb., o
veřejných službách v přepravě cestujících,ve znénípozdějších předpisů. K uhrazení této
prokazatelné ztráty, při zajištění ostatní dopravní obslužnosti v rámci plnění závazků veřejné
služby, sdružuje přikaznik prostředky z jednotlivých obcí okresu Nymburk, ze kterých hradí
j ednotlivým dopravcům vzniklou prokazateln ou ztt átu.
IL Závazky příkazce
1.

Píikazcc souhlasí s poměrrrým způsobem zajištění finančníchprostředků na krytí
prokazateln é ztráty vzniklé dopravcům v dťrslcdku zajišt'ování ostatní dopravní

obslužnosti při plnčnízávazků vcřejné služby dle uzavřcných smluv s dopravci
2. |>ííkazceuvolní zc svélro rozpočtu, na sarnostatný účetpříkazníka k tomu zíízený,
zálohovou poměrnou čásI z prokazateln é ztráty , kte rá pro rok 2022 činí42.900,-- Kč a
.ic vyčíslenavc vztalru
na občana částkou í50 Kč

adána součitrcm počtu 286 obyvatcl obce, :,rychá,tejicího ze statistiokóho údaje ČSt-t o
počtu obyvatcl obcí k 0L0l .202r.
a

J.

Přikazce sc zavazuje poukázat částku ve výši 42.900,-- Kč na ítčclpříka,zníka, čísloúčtu
51-724925027]lO100. Částka brr<lc splaccrra nojpozclčji k 3 0,03.2022 .

IIL

7,áv

azky přikaznika

l. Příkazník povede samostatný účet,na který budou jednotlivé obce poukazovat

své

finančnízávazky.
2.

PŤíkaznik Město Městec Králové br-rde průběžně ve smluvním období kontrolovat použití
firrančníohprostředků na zajištění ostatní dopravní obslužnosti. Výsledky kontroly buclou
k nalrlédrrutí na Městském úřadě v Městci

Itálové.

4,

Příkazník pr'cdložípříkazci do 31.10.2023 vyúčtovánífinančníchprostředkťr použitých na
krytí prokazatelné ztráty v ostatní dopravní obslužnosti zarok2022,
Příkazník použije nevyužitéfinančníprostředky při zajištění dopravní obslužnosti v

5.

následujícím roce.
V případě, že dojdc

3.

k

ukončení činnosti, která je předmětem plnění této smlouvy
příkazník převede poměrnou část nevyužitých finančníchprostředků do 30.06.2023 na
účetjednotlivých obcí.
IV. Doba platnosti

1.

Smlouva se uzavirá rra dobu určitou k zajištěníostatní dopravní obslužnosti pro rok 2022.
V této době nelze smlouvu vypovědčt.
'l'uto smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenou písemnou dohodou.

V. Ostatní ujednání

1,

2,

Přikaznik je povinen při plnění smlouvy chránit všestranně zájmy přikazce.
Za všechny práce a úkony spojené se zastupováním obci náleži pŤikazníkovi měsíčně

výši 5.000,-- Kč rněsíčně. Tato částka bude navýšena o zákonné DPH.
Odrněna bude čcrpána z výnosu účtu.příkazník předložíobci ročnívyúčtování

odměna ve

vyplaccných odměn.
YI. Závěrečná ujednání

1. Ncní-li v tóto smlouvě

2,
3.

4,

ujcdnáno jinak, řídíse právní vzIahy smluvních stran ustanoveními

občanskóho zákoníku,

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností origináli, z nichž každá
smluvní strana obdrži po jednom.
T'ato smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran s účinností
k 01.01 .2022.

PŤikaznismlouva byla schvá lena Z,()clne,. !.9.,.!?.
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