pŘíxazxí stvt1,ouvA

ZaPouŽití § 2430 a násl. zákonač.89l20l2sb., občanský zákoník,v platném zněni uzaviraji
nížeuvedené smluvní strany, tj.
1.

Příkazce:

Obec Nový Dvůr

Zastoupen:

starostou Bc. Martinem Macounem
Nový Dvůr 25
00 876 097

Sídlo

:

Ič:

č,účtu
:

2. PŤikazník:

Zastoupen:

Sídlo

IČo

:

:

č.účtu
:

Město Městec Králové
starostou Milanem pavlíkem
Náměstí Republiky 1, Městec Králové
00 239 437
5I-7249250277l01100
tuto příkaznísmlouvu

:

I. Předmět plnění

Příkazník se zavazuje, že v zastoupení pŤikazce - obce, uzavíe s dopravci smlouvy o závazku
veřejné sluŽby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území
okresu Nymburk pro rok 202| a uhradí společně prokazatelné ztráúyjednotlivým dopravcům,
vzniklé při tomto plnění závazků veřejné služby v daném územív souladu č. Ig4l2OI0 Sb,, o
veřejných sluŽbách v přepravě cestujících,ve znění pozdějších předpisů. K uhrazení této
Prokazatelné ztráty, při zajiŠtěníostatní dopravní obslužnosti v rámci plnění závazků veřejné
sluŽbY, sdruŽuje příkazník prostředky z jednotlivých obcí okresu Nymburk, ze kterých hradí
jednotlivým dopravcům vzniklou prokazatelnou ztrátu,
IL Závazky pŤíkazce
1.

Příkazce souhlasí s poměrným způsobem zajištění finančníchprostředků na krytí
Prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům v důsledku zajišt'ování ostatní dopravní
obsluŽnosti při plnění závazkůveřejné služby dle uzavřených smluv s dopravci

l. Příkazce uvolní ze svého rozpočtu, na samostatný účetpŤikazníka k tomu zřizený,
zálohovoupoměrnou Částzprokazatelnéztráty, která pro rok 2021 činí14.600,_- Kč a
je vyčíslenave vztahu

na občana částkou 200 Kč
a dána souČinem poČtu 73 obyvatel obce, vycházejíciho ze statistického údaje ČSÚ o
počtu obyvatel obcí k 01.01.2020.
2. Příkazce sezavazuje poukázat částku ve výši 14.600,-- Kč na úěetpŤikazníka, čísloúčtu
5I,7249250277lO100. Částka bude splacena nejpozději k 3 I.03.202I

III. Záv azky příkazníka

1. Příkazník Povede

2.
3,

4.

finančnízávazky.

samostatný účet,na který budou jednotlivé obce poukazovat své

Příkazník Město Městec Králové bude průběžně ve smluvním období kontrolovat použití
finanČníchProstředkŮ na zajiŠtěníostatní dopravní obslužnosti. Výsledky kontroly budou

k nahlédnutí na Městském úřadě v Městci králové.

Příkazník Předloží Příkazci do

3 1 . l0.2022 vyúčtovánífinančníchprostředků použitých
na
krytí prokazatelné ztráty v ostatní dopravní obslužnosti zarok202l.
Příkazník PouŽije nevyužitéfinančníprostředky při zajištění dopravní obslužnosti v
následujícím roce.

5. V

PříPadě, Že dojde k ukončeníčinnosti, která je předmětem plnění této smlouvy
Příkazníkpřevede poměrnou Část nevyužitých finančníchprostředků do 30.06.2022 na
účetjednotlivých obcí.
IV. Doba platnosti

1.

2,

Smlouva se uzavírá na dobu urČitou k zajištěníostatní dopravní obslužnosti pro rok Z02I.
V této době nelze smlouvu vypovědět.
Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenou písemnou dohodou.

V. Ostatní ujednání

1.

2.

Příkazník je povinen při plnění smlouvy chránit všestranně zájmy příkazce.
Za vŠechnypráce a Úkony spojené se zastupováním obcí ná|eží pŤikazníkovi měsičně
odměna ve výŠi5.000,-- Kč měsíčně.'fato částka bude navýšena o zákonné DpH.
Odměna bude Čerpána z výnosu účtu.příkazník předloží obci roění vyúětování
vyplacených odměn.

YL

1.

2.
3,

4.

Závěrečná ujednání

NenÍ-li v této smlouvě ujednáno jinak, řídíse právní vztahy smluvních stran ustanoveními
občanskéhozákoníku.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností origináIů, z nichž každ,á
smluvní strana obdržípo jednom.
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran s účinností
k 01.01 .2021.
PŤíkazni smlouvabyla schválenaZO dne .....'....:..,>....y(:,.,...č. usnesení. ,..,Ť.

V Novém Dvoře
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V Městci Králové dne

Příkazník: //:
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