1/

Nrizev:
Sidlo:
Ii:
Zastoupenl:

Obec ADAMOV

V

Chalupd

ch 47,pSi: 373 71, Adamov

00s81160

kontaktniridaje:

petrem Schickerem,
starostou obce
email:.starosta@adamovcb.eu
(d6le jen,,obec Adamov..)

2l

Niizev:
Sidlo:
Ie

Obec

fftrny

Na Sadech 155,

:

7t Htw

Jiiim Borovkou, starostou obce
email:. starosta@hury.cz
(d6le jen,,obec

Hriry.)

Nrizev:
Obec JIVNO
Sidlo:
Jivno 34,3737I Jivno
Ie :
00581411
Zastoupend: pavlem Haliimkou, starostou obce
kontaktni ridaje: email:. starosta@ji
vno.cz
(d6le

4l

373

00s81381

Zastoupenl:
kontaktnf ridaje:
3l

pSi:

Nrizev:
Sfdlo:
Ii:
Zastoupenl:
kontaktnfridaje:

Obec

LIBNfi

Libnfd 85,

pSi:

373 Ttl,ibnfc

00581445
petrem Uhliiem,
starostou obce

email:.obeclibnic@volny.cz
(d6le

(d6le dohromady
a roku tuto:

jen,,obec Jivno..)

jen,,obec Libnii,,)

t6l jako,,@"

nebo ,,smluvnf stranv"), uzavieli
niZe uvedendho dne, mdsice

Smlouvu o spoluprrlci v oblasti smluvnf
meziobecni autobusov6 piepravy
uzawenou ve smyslu 1746 odst. 2
s
z{kona E.89/2012 Sb., obdanskdho
zdkoniku, (d6le takd jen,,s4louva,,)

CI.I.
Piedm6t smlouvY
piedmdtem plnEni dle t6to Smlouvy je faktick6 a finandni kooperace obci pii zaji5fovani
piepravy v obcich
dopravni obsluZnosti obci prostiednictvim smlurmi meziobecni autobusov6
Adamov, Hury, Jivno a Libnid'
obyvatele v jednotlirnich
2. Smluvni autobusov6 pieprava bude zaji5tEna kapacitnE pro vSechny
jizdniho i6du, ktery je spolu s
obcich ,,2,' a ,do" piedem urdenlfch mist - n6stupnich bodri dle
Smloury'
podtu obyvatel obci ke dni uzavienf t6to Smloury, soud6sti piilohy d' 1 t6to

l.

uvedenim

il

u.

cenov6 podminky smluvni autobusov6 piepravy a zprisob placenf
dopravce ktery bude dopravni obsluZnost vykon6vat,
smluvni cena autobusov6 piepravy pro vlechny obce ujednfunana d6stku:

1. Dle cenov6 nabidky

je celkov6

denni

4. 127,- KE
(S

2.

lovy : Ctyiitisicej edno stodvacetsedm korun deskych)

pro vsechny obce
za jedenden smluvni piepravy (d6le jen ,,celkov6 cena denni DieDraw")
('.2 t6to Smlouvy.
dohromady. cenov6 nabidka dopravce tvoii piilohu
piepravy, se dle t6to Smlouvy
Finandni irdast jednotlivd obce na rihradd celkov6 cen6 denni
v dan6 obci' Ke dni uzavieni
sjedn6v6 tak, y',ebude vZdy odvisl6 od celkov6ho podtu obyvatel
Adamov dit6 877
Smlouvy dinf celkorn-i podet obyvatel v obcich 2272 osob, kdyi' obec
obec Jivno 321 obyvatel' vysi
obyvatel, obec Hury 562 obyvatel, obec Libnid 512 obyvatel a
podil mezi celkovou cenou denni
dennich nrikladri obce na kazd6ho jejiho obyvatele tvoii
jen ,,osobni cena denni Diepraw")'
piepravy a celkovlim podtem obyvatel vSech obci (d6le

denni piepravy,
3. Finandni spolutidast jednotlivlich obci na celkov6 cend

je soudinem

aktuS'lniho

v rhmci v5ech obci vZdy
podtu obyvatel obce a osobni cenou denni piepravy tak, aby bylo
bude fakturov6na dopravcem kazde
dosaZeno cerkove ceny denni piepravy. vfsledn6 d6stka
odpovidajici objedn6vky'
obci zvl65t, ,nazitkladd individu6lni smlouvy obce a dopravce a tomu
cena denni piepravy je vzhledem k promEnlivosti podtu obyvatel obci
jednou zakalendfuini rok vZdy k31'1'
pohyblivou, obce se v t6to souvislosti zavazlji, Ze
provedouaktua|tzacipodtuobyvatelatutobezzbT,te1n6hoodkladupostoupiostatnimobcim,na
cenou

4. Osobni

e-mailovou adresu uvedenou vYSe.

5.

mEsidni soudet d6stek
Dojde-li pii mdsidnim ridtovrlni piepravy k zisku dopravce, pievysujici
piislu5nf podil obci na zisku zpdtne
celkov6 ceny denni piepravy (z utrL,eneho jizdn6ho), bude
odpovidat soudinu podtu
rozirdtov6n dopravcem jednotlirnim obcim pomdrnd. Pomdr bude
je tvoien podilem mezi
a mdsidni rnisi zisku na jednoho obyvatele' Tento
obyvatel dane obce

podtem obyvatel vsech obci'
celkovou vf5i dosaZen6ho mdsidniho zisku dopravce a celkov;ian

2r4

ct. ur.
Dal5i pr6va a povinnosti smluvnfch
stran
Kazd6'

1.

z

obci se zavazuie poskytnout
sobd navznjem,
zejmena soudinnost ridetni,
dariovou a evidendni.

2.

i:l*
vynosy

jako|i dopravci vhodnou soudinnost,

vvudtuje vdtsr d6stku, nebo naopak
vyptatimensr d6st jrzdn6ho,
louvy vznikne n6rok, zavazuji se
obce mezi sebou n6klady i

3. Nezahrijf

- li dopravce z jakdhokoliv dtivodu nebo bez uvedeni drivodu
smluvni piepravu, nebo
ji jakkoliv omezi'je obec opriivndna
celkovou cenu
denni piepravy

rimdrn6 ponizitresp. zcela
zadrLet, a to v rozsahu odpovfdajfcfm
skutedn. realizovanym dnflm
dennf piepravy.

ct.

Iv.

Doba trvilni a ukonienf smlouvy

l.

Tato smlouva se uzavfrri na dobu
neurditou.

2.

i

bez uvedeni drivodu, a to s
dne v mdsfci n6sledujicfm po

ir. v.
Z6nEreEn6

ujedndni

1' Smlouva nab'fvdplatnosti a ridinnosti podpisem
smluvnich stran.
2' Smlouva je vyhotovena v osmi par6, znichLkaLd|obec

3' smlouva byla sjednrin a dre vdhte a svobodn6
4'

obdrZf po dvou par6.

vtle smluvnfch stran, lze ji doplnit nebo
jen pfsemnymi dodatky,
zmdnit
podepsanymi op*ivndnymi z6stupci
obou smluvnfch stran.
Smluvnf strany shodn6 prohlasujf,
ze si tuto Smlouw pied jejfm podepsilnfm
piedetly, ie byla
jejich prave a svobodnd vfle
urdit6, uuZnC a
eu-ihodnlich podminek a Le se
dohodly na cel6m

Piilohy:

i. I: Seznam
i. 2: Cenovd

374 0I Trhovd
i. 3: Doroiko dte s 4I zdkona i. I28/2000

314

I obc{ k I. I. 2017;
o., IC: 01529425, se stdlem:
Skolnt oOl,
sb., o obcich

Dne 29.3.2017

frfinY

Obec

podpis:

Jiii Borovka
staf,osta o

starosta obce

Obec

FFc

podpis:

.''

rl'\''"'t

LIB

\

Petr

Pavel Hal6mka

llhlii

starosta obce

ObecJMO
,7t7a fivno

ii4

4t4

"'Els,gii:t;^

