
Město Příbram Pro 'ednání ZM

Odbor silničního hosoodářství dne 06.12.2021

Název bodu jednání:
Návrh na schválení uzavřeni veřejnoprávních smluv o zajištění dopravní obslužnosti v obcích

Dubenec, Dubno, Háje &: Lhota u Příbramě Městskou hromadnou dopravou Příbram

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracoval: Mgr. Ondřej Klečka, vedoucí Odboru silničního hospodářství

Projednáno: v Radě města Příbram dne 15.11.2021, usn. č, 1055/2021

Text usnesení RM:

Rada města

1. bere na vědomí obsah předloženého návrhu na schválení uzavření veřejnoprávních smluv o zajištění

dopravní obslužnosti v obcích Dubenec, Dubno, Háje a Lhota u Příbramě Městskou dopravou Příbram

včetně všech jeho příloh.

2. bere na vědomí návrh na schválení veřejnoprávních smluv o zajištění dopravní obslužnosti v obcích

Dubenec, Dubno, Háje a Lhota u Příbramě Městskou dopravou Příbram.

3 doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávních smluv o zajištění dopravní obslužnosti v obcích

Dubenec, Dubno, Háje a Lhota u Příbramě Městskou hromadnou dopravou Příbram.

4 ukládá OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelstva města Příbram dne 06.12.2021.

. ,
Napsala. Ilona Eberlova

Návrhy na usnesení:

ZM
schvaluje — neschvaluje
uzavřeni veřejnoprávních smluv o zajištění dopravní obslužnosti v obcích Dubenec, Dubno, Háje a
Lhota u Příbramě Městskou hromadnou dopravou Příbram

Důvodová zpráva:
Rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání a následnému schválení návrh na uzavření

veřejnoprávních smluv o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti obcí Dubenec, Dubno, Háje a
Lhota u Příbramě, přes které jsou vedeny trasy linek Městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“)
Příbram. V době před uzavřením nové smlouvy o provozu MHD mezi městem a dopravcem byla tato
obslužnost hrazena uvedenými obcemi přímo dopravci.
V rámci přípravy výběru nového dodavatele MHD v roce 2018 byly obce osloveny a byl s nimi

projednán jejich zájem na zachování provozu spojů linek MHD Příbram, jejich požadovaný rozsah a
časové vedení spojů v závislosti na potřebách obce. Požadavky obcí pak byly zapracovány do návrhu

jízdních řádů pro výběrové řízení.

Po uzavření nové smlouvy mezi městem a dopravcem bylo ve spolupráci s dopravcem provedeno
měření úseků tras dojednotlivých obcí. Započítány byly ty úseky tras MHD, které jsou provozovány
„navíc", tedy ty, po kterých bychom linku nevedli, pokud bychom nezajišťovali obslužnost konkrétní
obce. Následně byl tento výpočet kilometrů zaslán obcím, spolu s informacemi o nové cené

dopravního výkonu a způsobu úhrady kompenzace, dle podmínek nově uzavřené smlouvy
s dopravcem. Zároveň byl s krajským úřadem a právní kanceláří (kancelář, která tvořila základní
smlouvu s dopravcem) konzultován způsob ošetření tohoto nového smluvního vztahu. Vzhledem
k nové formě základní smlouvy s dopravcem a v souladu s platnou legislativou bylo doporučeno
uzavření veřejnoprávních smluv se stanovením rovných podmínek pro všechny obce. Zpracování
těchto smluv bylo zadáno stejné kanceláři.



Zpracovaný návrh smlouvy byl, v souladu s postupem doporučeným jak právníkem, tak krajským

úřadem, nejdříve odeslán ke schválení v zastupitelstvech všech dotčených obcí. Bylo to zejména
z toho důvodu, aby bylo, na základě připomínek obcí, možno provest případné úpravy textu smlouvy

ještě před schválením v zastupitelstvu města. Pro kontrolu a porovnání byl obcím zaslán i text

zakladní smlouvy uzavřené mezi městem a dopravcem. Co se týká obsahu navrhu smlouvy s obcemi,
tento bezvýhradně vychází z podmínek této základní smlouvy.
Navíc je zde doplněn pouze text, kterým je ošetřen fakt, že provoz MHD je do obci veden od počátku,

po celou dobu, a to ještě před uzavřením vzájemné smlouvy a městu za něj náleži a obcemi bude

uhrazena odměna odpovídající kompenzaci provozu uhrazené za toto období doprach

V průběhu schvalování textu návrhu smlouvy obcemi byly průběžně projednávány jejích připomínky a

dotazy. Na základě žádosti obce Dubenec byla smlouva s touto obcí upravena v článku V. Doba trvání

Smlouvy, v odstavci 26 (doplnění textu o možnosti výpovědi smlouvy) Úprava textu pro obec

Dubenec byla provedena na výslovnou žádost zastupitelstva obce.

Původní text odstavce 26 vychází ze základní smlouvy. Obce síce dle původního textu nemohou

smlouvu vypovědět, ale mají možnost požádat o úpravu jízdních řádů ve smyslu zrušení obsluhy
obce, čímž smlouva nadale trvá (a může být v případě potřeby obnovena zmenou jízdního řádu), ale

obec finančně nepřispívá, S tímto způsobem souhlasily ostatní obce a smlouvu schvaliíy bez výhrad.
Obec Dubenec trvala na přidání textu o možnosti výpovědi bez udání důvodu.

Z důvodu výše uvedeného procesu, období pandemie a průtahů při schvalování v obci Lhota, se

podařilo shromáždit usnesení o schválení smlouvyjednotlivýmí obcemi až v září letošního roku. Ihned

poté byl osloven krajský úřad s žádostí o další metodickou konzultaci, týkající se podmínek jeho
souhlasů, potřebných pro schválení smIouvy.

Další postup je nyní takový, že po schválení uzavření smluv s obcemi v orgánech města, budou tyto

veřejnoprávní smlouvy (spolu s usneseními všech zastupitelstev a dalšími potřebnými doklady)

předloženy krajskému úřadu, odboru veřejné mobility, s žádostí o schválení ve smyslu zákona č.

500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

K návrhu na schválení uzavření smluv přikládáme jejich text odsouhlasený obcemi (původní verzi 1,
verzi 2 s obcí Dubenec), přehledy délky úseků tras do jednotlivých obcí v kilometrech (počty za den) a

kopie dokladů o projednání a schválení smluv v zastupitelstvech obcí.

Odbor silničního hospodářství doporučuje zastupitelstvu schválení smluv, protože sejedna o
dlouhodobe veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolu praci mezi městem a obcemi při zajištění

dopravní obslužnosti územi, Objem poskytovaných kilometrů není ve smlouvách pevně dan, je vždy
závislý na počtu kilometrů v platných jízdních řádech, V případě potřeb změn kterékoli smluvní strany
lze potřebné změny projednat a po vzájemné dohodě pouze upravitjízdni řad. Výše příspěvku je ve
smlouvě upravena stejně jako ve smlouvě zakladní, tedy s každoroční indexaci výše dle stanovených
vzorcu.

Přílohy:

1. Návrhy smluv

2. Výpočty úseku tras v km

3. Kopie usnesení zastupitelstev obcí



SMLOUVA o ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI v PŘÍMĚSTSKĚ OBLASTI
MĚSTA PŘÍBRAM MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

/

ýďt/ýáJťm/ew .- J/MM/a 669 ?. ., ___/w—,
\.hflesto

Pribram
Zó/á/y ,) )fý/fáhěICO: 00243132 F—M

se sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram !,

zastoupená Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

(dále také jen jako „Město Příbram“)

3

"[Název smluvní strany]"

IČO: "[IČO smluvní strany]"
se sídlem "[Sídlo smluvní strany]"

zastoupená "[Jméno a funkce oprávněné osoby)"

(dále jen jako „Obec")

(Město Příbram a Obec jsou dále označovány společně také jako „Smluvnístrany" a jednotlivé jako
„Smluvní strana“ a tato smlouva dále jako „Smlouva“)

uzavírají v souladu s 5 159 a násl. a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
za přiměřeného použiti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zúkoník"), tuto

SMLOUVU o ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI v PŘÍMĚSTSKÉ OBLASTI MĚSTA PŘÍBRAM
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU:

|. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mají postavení obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon a obcích").

2. Smluvní stranyjsou v souladu s 9 2 odst. 2 Zákona o obcích povinny pečovat o všestranný rozvoj
svých území a o potřeby svých občanů.

3. v souladu s š 35 odst. 2 Zákona o obcích jsou Smluvní strany povinny v rámci samostatné
působnosti pečovat ve svém územním obvodu vsouladu smístními předpoklady a smístními
zvyklostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, mimo jiné i pro
uspokojování potřeby dopravy a spojů.

4, Dle š 46 Zákona o obcích mohou obce při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat.

5. Pro účely zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou autobusovou dopravou v územním
obvodu Města Příbram, včetně jeho příměstských oblastí, realizovalo Město Příbram vsouladu
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se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Zákon o zadávání veřejných zakázek“), zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Výběr

provozovatele MHD v Příbrami 2019 - 2029" (dále jen „Veřejná zuka'zka“), evidenční číslo

22018-042483, na jehož základě uzavřelo Město Příbram smlouvu na plněníVeřejné zakázky (dále

jen „Smlouva o v5“) 5 autobusovým dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IČO: 25620886,
se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr (dálejen „Dopravce“), který na základě Smlouvy o VS

zajišťuje dopravní obslužnost v územním obvodu Města Příbram a poskytuje vtéto souvislosti

v územním obvodu Města Příbram veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou

autobusovou dopravou v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných

službách").

6. Smluvní strany prohlašují, Že před zahájením zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, na jejímž

základě byla uzavřena Smlouva () vs 5 Dopravcem, byly s Obcí projednány a Obcí odsouhlaseny

jízdní řády, na jejichž základě Dopravce zajišťuje dopravní obslužnost na území Města Příbram

a na území Obce.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že všechna ujednání této Smlouvy musí být v souladu

se Smlouvou 0 vs, jež obsahuje závazek veřejné služby v přepravě cestujících. Smluvní strany dále

prohlašují, že bude-Ií jakékoli ujednání této Smlouvy v rozporu se Smlouvou 0 vs, bude takové

ujednání vykládáno v souladu se smyslem a účelem Smlouvy 0 vs,

& Smluvní strany v návaznosti na odst. 7 Smlouvy výslovně prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy
o VS.

9. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na zajištěnídopravní obslužnosti městskou hromadnou

dopravou na území Města Příbrami a na území Obce, kterou bude zajišťovat Město Příbram

prostřednictvím Dopravce dle Smlouvy 0 vs.

10. Město Příbram deklaruje, že nemá zájem zajišťovat dopravní obslužnost městskou hromadnou

dopravou na území Obce, pokud Obec nebude poskytovat finanční příspěvek vplném rozsahu

pokrývající kompenzací za veřejnou službu vpřepravě cestujících na území Obce, kterou bude

Město Příbram dle Smlouvy 0 vs za zajištění dopravní obslužnosti na území Obce povinno platit

Dopravci.

11. Obec bere na vědomí a souhlasí s tím, že smlouvy obsahově totožné s touto Smlouvou bude Město
Příbram uzavírat i s dalšími obcemi spadajícími do jeho příměstských oblastí.

II. Účel a předmět Smlouvy

12. Účelem této Smlouvy je sjednání práv a povinností Smluvních stran při zajišťování dopravní
obslužnosti městskou hromadnou dopravou na územíObce, kterou bude zajišťovat Město Příbram

prostřednictvím Dopravce dle Smlouvy () VS.

13. Město Příbram se touto Smlouvou zavazuje zajistit prostřednictvím Dopravce na základě Smlouvy
0 vs dopravní obslužnost na území Obce, a to v rozsahu a způsobem sjednaným ve Smlouvě 0 VS.

„(
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14. Obec se zavazuje za zajištění dopravní obslužnosti na území Obce hradit kompenzaci ve výši
a způsobem sjednaným v této Smlouvě (dálejen„l(0mpenzace Obce'O.

|||. Pravidla pro úhradu Kompenzace Obce za zajištění dopravní obslužnosti

15. Smluvní strany se dohodly, že Obec nebude Městu Příbram poskytovat zálohy na úhradu

Kompenzace Obce.

16. Kompenzace Obce bude hrazena na základě čtvrtletních výkazů a souhrnného vyúčtování, jež bude

Dopravce zpracovávat dle Smlouvy 0 vs.

17. Město Příbram vyzve Obec kúhradě Kompenzace Obce na základě podkladů dle předchozího
odstavce získaných od Dopravce po uplynutí příslušného kalendářního Čtvrtletí. Kompenzace Obce

je splatná do 15 kalendářních dní ode dne doručení výzvy Města Příbram Obci. Přílohou výzvy
k úhradě Kompenzace Obce bude výpočetjejí výše dle této Smlouvy.

18. Město Příbram se zavazuje na žád05t Obce této předložit podklady od Dopravce uvedené

v odst. 16 této Smlouvy.

19. Kompenzace Obce za kalendářní čtvrtletí bude stanovena ve výši odpovídající kompenzaci

Dopravce dle Smlouvy o VS po odečtení výnosů Dopravce dle Smlouvy () V5 a vynásobené
koeficientem vyjadřujícím poměr počtu tarifních kilometrů ujetých Dopravcem na území obce

a počtu tarifních kilometrů ujetých Dopravcem celkem dle Smlouvy o VS, to vše za kalendářní

čtvrtletí.

20. Kompenzace Obce bude vypočtena na základě následujícího vzorce:

KO : (Kq — SVq)* Kmuo/ Kmuc

K0 představuje výši Kompenzaci Obce za kalendářní čtvrtletí.

Ku představuje celkovou výši kompenzace Dopravce za kalendářní čtvrtletí dle Smlouvy o VS. Cena

dopravního výkonu, dle níž je kompenzace Dopravce vyčíslována, ke dni uzavření Smlouvy o VS
činila 59,- Kč za 1 km a jejívýše se upravuje postupy dle Smlouvy o VS.

Squředstavuje výší skutečných výnosů Dopravce za kalendářní čtvrtletí dle Smlouvy 0 vs.

Kmuo představuje skutečný počet tarifních kilometrů ujetých Dopravcem za kalendářníčtvrtletí při
plnění závazku veřejné služby dle Smlouvy o VS na území Obce; délka jednotlivých dopravních tras
spojů rozhodující pro výpočet Kompenzace Obce je stanovena Smlouvou 0 vs,

Kmuc představuje celkový skutečný počet tarifních kilometrů ujetých Dopravcem za kalendářní
čtvrtletí při plnění závazku veřejné služby dle Smlouvy o VS; délka jednotlivých dopravních tras
spojů rozhodující pro výpočet Kompenzace Obce je stanovena Smlouvou o VS.

21. Obec bere na vědomí a souhlasí s tím, že výnosy Dopravce dle Smlouvy o VS bude spravovat Město
Příbram. Správou výnosů se pro účely této Smlouvy rozumí zejm. určovaní pravidel pro jejich výši
(např. stanovovánívýše jízdného) a evidence výnosů.

\;
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IV. Další práva a povinností Smluvních stran

22. Město Příbram se zavazuje projednat 5 Obcízměnu jízdních řádů pro spoje, které zajišťUJí dopravní

obslužnost na území Obce,

23. Obec je oprávněna požadovat změnu jízdních řádů pro spoje, které zajišťují dopravní obslužnost

na území Obce, přičemž bere na vědomí, že příslušná změna musí proběhnout v souladu s pravidly

stanovenými Smlouvou o VS a Zákonem o zadáváníveřejných zakázek.

24. Smluvní strany jsou povinny si poskytovat součinnost při plnění této Smlouvy, zejm. sí sdělovat

informace důležité pro plnění této Smlouvy.

V. Doba trvání Smlouvy

25. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne zahájení plněníVeřejné zakázky na základě

Smlouvy (: VS, tzn. od zahájení zajišťování dopravní obslužnosti Dopravcem na základě Smlouvy

0 vs, do ukončení plnění Veřejné zakázky na základě Smlouvy o VS, tzn. do ukončení zajišťování

dopravní obslužnosti Dopravcem na základě Smlouvy 0 vs.

26. Po dobu trvání této Smlouvy nelze tuto Smlouvu vypovědět.

27. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dojde-H k předčasnému ukončení Smlouvy o VS, tzn. jiným

způsobem než uplynutím sjednané doby trváníSmlouvy o VS, tj. na základě

27.1. písemné dohody Města Příbram 5 Dopravcem o zániku závazku ze Smlouvy o VS;

27.2. uplynutí výpovědní doby v případě uplatnění výpovědí Městem Příbram;

273. odejmutí jakéhokoliv oprávnění Dopravce potřebného pro provozování veřejné
linkové dopravy, které je nutné pro plnění závazků ze Smlouvy o V5, a to na základě

neplnění Smlouvou o VS stanovených povinností;

27.4. odstoupení od Smlouvy 0 vs Městem Příbram nebo Dopravcem;

dojde současně k ukončenítéto Smlouvy. Město Příbram se zavazuje oznámit Obcí datum ukončení

Smlouvy o VS bezodkladně od okamžiku, kdy se dozví o důvodu a způsobu ukončení Smlouvy 0 vs.

28. Ukončením této Smlouvy neni dotčena povinnost Obce uhradit Kompenzaci Obce za příslušné
kalendářní čtvrtletí. Toto ustanovení tak má dle výslovné vůle Smluvních stran trvat i po ukončení

této Smlouvy.

VLPřechodná ustanovení

29. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva o VS byla uzavřena dne 14.03.2019 a kzahájení

provozu na základě Smlouvy 0 vs došlo ode dne 01.12.2019.

30. Přestože tato Sm|ouva byla uzavřena až po dni zahájení provozu na základě Smlouvy 0 vs, mají
Smluvní strany zájem, aby dopravní obslužnoSt na území Obce byla poskytována podle pravidel
stanovených touto Smlouvou již ode dne zahájení provozu dle Smlouvy o VS.

&
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31. Smluvní strany tak sjednávají, že práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy se použijí na vztahy
vzniklé při zajišťování dopravní obslužnosti na území Obce Městem Příbram ode dne zahájení
provozu dle Smlouvy o VS„

32. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že za zajišťování dopravní obslužnosti na území Obce
v období ode dne zahájení provozu dle Smlouvy o VS do dne uzavření této Smlouvy náleží Městu
Příbram odměna odpovídající Kompenzaci Obce, přičemž tato odměna je splatná dle stejných
pravidel jako kompenzace Obce.

VII. Závěrečná ustanovení

33. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran a na důkaz souhlasu s obsahem

Smlouvy připojují Smluvní strany své podpisy.

34. Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom
(1) vyhotovení.

35. Tuto Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými a oběma Smluvními stranami

odsouhlasenýmí písemnými dodatky.

36. Tato Smlouva je platná ode dne jejiho podpisu poslední ze Smluvních stran. Účinností Smlouva
nabývá okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran, nevyplývá—Ii z právních předpisů
okamžik pozdější,

VIII. Schvalovací doložky

37. Uzavření Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města Příbram č. [Číslo] ze dne
[Datum] .

38. Uzavření Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce "[Název smluvní strany)" 6.
[Číslo] ze dne [Datum] .

V[Místo] dne [DD.MM.RRRR] leístol dne[DD.MM.RRRR]

Město Příbram "[Název smluvní strany]"
Mgr. Jan Konvalinka, starosta "[Jméno a funkce oprávněné osoby]"

[
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SMLOUVA o ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI v PŘÍM ĚSTSKÉ OBLASTI
MĚSTA PŘÍBRAM MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU

/

Město Příbram ?J/qyáq
f/ďž m //ť % ?

IČO: 00243132 pa/Kfýáýýďťzé "/;>Cba
se sídlem Tyršova 108, 261 01 Příbram (. —_-—'l'/—7—

zastoupená Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

(dále také jen jako „Město Přibram")

a

Obec Dubenec

IČO: 00662801

se sídlem Dubenec 48,261 01 Příbram

zastoupená Mgr. Petrou Neubergovou, starostou

(dále jen jako „Obec“)

(Město Příbram 3 Obec jsou dále označovány společně také jako „Smluvnistrany“ a jednotlivé jako

„Smluvní strana" a tato smlouva dále jako „5mlauva")

uzavírají v souladu s 5 159 a násl. a zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
za přiměřeného použití zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Občanský zákoník“), tuto

SMLOUVU o ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ oaswžmosn v PŘÍMĚSTSKÉ OBLASTI MĚSTA PŘÍBRAM
MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU:

|. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mají postavení obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obcích").

2. Smluvní strany jsou v souladu s 5 2 odst, 2 Zákona o obcích povinny pečovat o všestranný rozvoj
svých území a [: potřeby svých občanů

3. V souladu s š 35 odst. 2 Zákona o obcích jsou Smluvní strany povinny v rámci samostatné

působnosti pečovat ve svém územním obvodu vsouladu smístními předpoklady a s místními

zvykiostmi o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, mimo jiné i pro
uspokojování potřeby dopravy a spojů.

4. Dle '; 46 Zákona o obcích mohou obce při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat.

5. Pro účely zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou autobusovou dopravou v územním
obvodu Města Příbram, včetně jeho příměstských oblastí, realizovalo Město Příbram vsouladu
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se zákonem č. 134/2016 Sb., () zadáváníveřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Zákon o zadávání veřejných zakázek"), zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Výběr

provozovatele MHD v Příbrami 2019 - 2029" (dále jen „Veřejná zakázka"), evidenční číslo

22018042483, na jehož základě uzavřelo Město Příbram smlouvu na plnění Veřejné zakázky (dále

jen „Smlouva o v5") 5 autobusovým dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IČO: 25620886,
se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr (dále jen „Dapravce"), který na základě Smlouvy o VS

zajišťuje dopravní obslužnost v územním obvodu Města Příbram a poskytuje vtéto souvislosti

v územním obvodu Města Příbram veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou

autobusovou dopravou v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných siužbách v přepravě

cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných

službách").

6. Smluvní strany prohlašují, že před zahájením zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, na jejímž
základě byla uzavřena Smlouva o VS s Dopravcem, byly sObcí projednány a Obcí odsouhlaseny

jízdní řády, na jejichž základě Dopravce zajišťuje dopravní obslužnost na území Města Příbram

a na území Obce.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že všechna ujednání této Smiouvy musí být v souladu

se Smlouvou o VS, jež obsahuje závazek veřejné služby v přepravě cestujících. Smluvní strany dále

prohlašují, Že bude-li jakékoli ujednání této Smlouvy v rozporu se SmIouvou o VS, bude takové

ujednání vykládáno v souladu se smyslem a účelem Smlouvy o VS.

8, Smluvní strany v návaznosti na odst. 7 Smlouvy výslovně prohlašují, žejejim znám obsah Smlouvy
0 vs.

9. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem na zajištění dopravní obslužnosti městskou hromadnou

dopravou na území Města Příbrami a na území Obce, kterou bude zajišťovat Město Příbram

prostřednictvím Dopravce dle Smlouvy o VS,

10. Město Příbram deklaruje, že nemá zájem zajišťovat dopravní obslužnost městskou hromadnou

dopravou na území Obce, pokud Obec nebude poskytovat finanční příspěvek vplném rozsahu

pokrývající kompenzací za veřejnou službu vpřepravě cestujících na území Obce, kterou bude
Město Příbram dle Smlouvy o VS za zajištění dopravní obslužnosti na území Obce povinno platit

Dopravci.

11. Obec bere na vědomí a souhlasí stím, že smlouvy obsahově obdobné stouto Smlouvou bude
Město Příbram uzavírat í s dalšími obcemi spadajícími do jeho příměstských oblastí.

Il. Účel a předmět Smlouvy

12. Účelem této Smlouvy je sjednání práv a povinností Smluvních stran při zajišťování dopravní
obslužnosti městskou hromadnou dopravou na území Obce, kterou bude zajišťovat Město Příbram

prostřednictvím Dopravce dle Smlouvy o VS.

13. Město Příbram se touto Smlouvou zavazuje zajistit prostřednictvím Dopravce na základě Smlouvy
o VS dopravní obslužnost na Území Obce, a to v rozsahu a způsobem sjednaným ve Smlouvě o VS.
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14, Obec se zavazuje za zajištění dopravní obslužnosti na území Obce hradit kompenzaci ve výši

a způsobem sjednaným v této Smlouvě (dále jen„Kompenzace 0bce").

|||. Pravidla pro úhradu Kompenzace Obce za zajištěnídopravní obslužnosti

15. Smluvní strany se dohodly, že Obec nebude Městu Příbram poskytovat zálohy na úhradu

Kompenzace Obce.

16. Kompenzace Obce bude hrazena na základě čtvrtletních výkazů a souhrnného vyúčtování,jež bude

Dopravce zpracovávat dle Smlouvy o VS.

17. Město Příbram vyzve Obec k úhradě Kompenzace Obce na základě podkladů dle předchozího

odstavce získaných od Dopravce po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí. Kompenzace Obce

je splatná do 15 kalendářních dní ode dne doručení výzvy Města Příbram Obci. Přílohou výzvy
k úhradě Kompenzace Obce bude výpočet její výše dle této Smlouvy.

18. Město Příbram se zavazuje na žádost Obce této předložit podklady od Dopravce uvedené

v odst. 16 této Smlouvy.

19. Kompenzace Obce za kalendářní čtvrtletí bude stanovena ve výši odpovídající kompenzaci

Dopravce dle Smlouvy o VS po odečtení výnosů Dopravce dle Smlouvy o VS a vynásobené
koeficientem vyjadřujícím poměr počtu tarifních kilometrů ujetých Dopravcem na území obce

a počtu tarifních kilometrů ujetých Dopravcem celkem dle Smlouvy o VS, to vše za kalendářní

čtvrtletí.

20. Kompenzace Obce bude vypočtena na základě následujícího vzorce:

K0 : (Kq— SVq)* Kmuo/ Kmuc

KO představuje výši Kompenzaci Obce za kalendářní čtvrtletí.

Ka představuje celkovou výší kompenzace Dopravce za kalendářní čtvrtletí dle Smlouvy 0 vs. Cena

dopravního výkonu, dle níž je kompenzace Dopravce vyčíslována, ke dni uzavření Smlouvy 0 vs
činila 59; Kč za 1 km a její výše se upravuje postupy dle Smlouvy 0 vs.

SVQ představuje výši skutečných výnosů Dopravce za kalendářní čtvrtletí dle Smlouvy 0 vs.

Kmuo představuje skutečný počet tarifních kilometrů ujetých Dopravcem za kalendářní čtvrtletí při
plnění závazku veřejné služby dle Smlouvy o VS na území Obce; délka jednotlivých dopravních tras

spojů rozhodující pro výpočet Kompenzace Obceje stanovena Smlouvou o VS.

Kmuc představuje celkový skutečný počet tarifních kilometrů ujetých Dopravcem za kalendářní
čtvrtletí při plnění závazku veřejné služby dle Smlouvy 0 vs; délka jednotlivých dopravních tras

spojů rozhodující pro výpočet Kompenzace Obce je stanovena Smlouvou () VS.

21. Obec bere na vědomí a souhlasí s tím, že výnosy Dopravce dle Smlouvy o VS bude spravovat Město
Příbram. Správou výnosů se pro účely této Smlouvy rozumí zejm. určovaní pravidel pro jejich výši
(např. stanovovánívýše jízdného) & evidence výnosů.

!
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IV. Další práva a povinnosti Smluvních stran

22 Město Příbram se zavazuje projednat s Obcízměnu jízdních řádů pro spoje, které zajišťují dopravní
obslužnost na území Obce.

23. Obec je oprávněna požadovat změnu jízdních řádů pro spoje, které zajišťují dopravní obslužnost

na území Obce, přičemž bere na vědomí, že příslušná změna musí proběhnout v souladu s pravidly

stanovenými Smlouvou (: V5 a Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

24. Smluvní strany jsou povinny si poskytovat součinnost při plnění této Smlouvy, zejm. si sdělovat

informace důležité pro plnění této Smlouvy.

V. Doba trvání Smlouvy

25. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne zahájení plněníVeřejné zakázky na základě

Smlouvy o VS, tzn. od zahájení zajišťování dopravní obslužnosti Dopravcem na základě Smlouvy
0 vs, do ukončení plnění Veřejné zakázky na základě Smlouvy 0 vs, tzn. do ukončení zajišťování
dopravní obslužnosti Dopravcem na základě Smlouvy o VS.

26. Po dobu trvání této Smlouvy může kterákoli ze Smluvních stran tuto Smlouvu písemně vypovědět,
a to i bez uvedení důvodu. Výpověd'je účinná na konci kalendářního čtvrtletí, v němž byla výpověď
druhé Smluvní straně doručena. Tato Smlouva zaniká uplynutím kalendářního čtvrtletí, které

bezprostředně následuje po kalendářním čtvrtletí, v němž nabyla výpověd'účinností.

27. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dojde-Ií k předčasnému ukončení Smlouvy o VS, tzn. jiným
způsobem než uplynutím sjednané doby trvání Smfouvy o VS, tj. na základě

27,1. písemné dohody Města Příbram 5 Dopravcem o zániku závazku ze Smlouvy 0 vs;
27.2. uplynutí výpovědní doby v případě uplatnění výpovědi Městem Příbram;
27.3. odejmutí jakéhokoliv oprávnění Dopravce potřebného pro provozování veřejné

linkové dopravy, které je nutné pro plnění závazků ze Smlouvy 0 V5, a to na základě

neplnění Smlouvou o VS stanovených povinností;

27.4. odstoupení od Smlouvy o VS Městem Příbram nebo Dopravcem;

dojde současně k ukončenítéto Smlouvy. Město Příbram se zavazuje oznámit Obci datum ukončení

Smlouvy () VS bezodkladně od okamžiku, kdy se dozvío důvodu a způsobu ukončení Smlouvy o VS,

28, Ukončením této Smlouvy není dotčena povinnost Obce uhradit Kompenzaci Obce za příslušné
kalendářní čtvrtletí. Toto ustanovení tak má dle výslovné vůle Smluvních stran mlat i po ukončení
této Smlouvy.

VLPřechodná ustanovení

29. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva o VS byla uzavřena dne 14.03.2019 a kzahájení
provozu na základě Smlouvy 0 vs došlo ode dne 01.12.2019.

30, Přestože tato Smlouva byla uzavřena až po dni zahájení provozu na základě Smlouvy o VS, mají
Smluvní strany zájem, aby dopravní obslužnost na území Obce byla poskytována podle pravidel
stanovených touto Smlouvou již ode dne zahájení provozu dle Smlouvy 0 VS.

?
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31. Smluvní strany tak sjednávají, že práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy se použijí na vztahy

vzniklé při zajišťování dopravní obslužnosti na území Obce Městem Příbram ode dne zahájení

provozu dle Smlouvy 0 vs,

32. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že za zajišťování dopravní obslužnosti na území Obce

v období ode dne zahájení provozu dle Smlouvy o VS do dne uzavření této Smlouvy náleží Městu

Příbram odměna odpovídající Kompenzaci Obce, přičemž tato odměna je splatná dle stejných

pravidel jako Kompenzace Obce.

VII. Závěrečná ustanovení

33. Tato Smlouva je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran a na důkaz souhlasu s obsahem

Smlouvy připojují Smluvní strany své podpisy.

34. Tato Smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží pojednom

(1) vyhotovení.

35. Tuto Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými a oběma Smluvními stranami

odsouhlasenými písemnými dodatky.

36. Tato Smlouva je platná ode dne jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Účinnosti Smlouva

nabývá okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran, nevyplývá-Ii z právních předpisů
okamžik pozdější.

VIII. Schvalovací doložky

37, Uzavření Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města Příbram č. [Číslo] ze dne

[Datum] .

38, Uzavření Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce "[Název smluvní strany)“ č.

[Číslo] ze dne [Datum] .

v[Místo] dne [DD.MM.RRRR] leístol dnelDD.MM.RRRR]

Město Příbram "[Název smluvní strany]"

Mgr. Jan Konvalinka, starosta "[Jméno a funkce oprávněné osoby]"
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\“? , _ ZÁPIS ZE

O
ASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 17.9. 2020

(% $a
v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubenec

o D „9%
Přítomni: p.Kuba. p.Šimonovský„ p. Neubergová, p. Pikanová, p. Štipl, p.Vondrášek, p.Brd0ňová

Omluveni: ---—

Hosté: ---

Ověřovatelé: p.Kuba a p.Rardoňová

Zapisovatel: p.Štipl

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání.

Zasedání začalo v 18:00 hod.

Program zasedání:

!. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení z minulého zastupitelstva.

2. Projednat a schválit smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti v příměstské oblasti města Příbram MHD.

3. Projednat a schválil dodatek ke smlouvě s flmlou MMP Tech s.r.o.

4. Projednat a schválit převzetí projektu „Centrum obce Dubenec“ v důsledku časové i finanční tísně.

5. Seznámit ZO se smlouvou o poskytování právních služeb s AK Marek Dvořák.

6. Seznámit ZO 5 Rozpočtovým opatřením č.4/2020 a 5/2020.

7. Projednal & schválit rozpočtové opatření č.6/2020

8. Projednat a schválil záměr směnil pozemky parc.č. 418/5 ve vlastnictví obce Dubenec za pozemky

parc.č. 406 a 407.

9. Projednat a schválit smlouvu o dílo se společností Envipanner ano.

10. Projednat & schválit přemístění autobusové zastávky Skalka. .

11. Projednal & schválil Změnu stavby před dokončením „Komunikace pro 15 rodinných domů Dubenec“.

12. Projednal a schválil Zadání územní studie lokality BV4 v obci Dubenec.



]) Projednal a schválit program, volbu ověřovatelů zápisu a kontrola usnesení z minulého

zastupitelstva.

Starostka předložila návrh ZO o programu, volbě ověřovatelů zápisu a kontrolu usnesení z minulého

zastupitelstva

Návrh usnesení: projednal & schválit navržený program jednání. kontrolu usnesení z. minulého

zastupitelstva & volbu ověřovatelů zápisu.

Pro: p.Kuba$ p.Šimon0vský, p. Neubergová, p. Pikanová, p. Štípl, p.Vondrášek, p.Ba.rdoňová
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení: ZO schvaluje program zastupitelstva a kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva.

Starostka paní Neuberggvá navrhla jako ověřovatele zápisu pana Kubu a paní Bardoňovou.
Jako zapisovatele pana Stipla.

Návrh usnesení : projednat & schválit jako ověřovatel zápisu p.Kuba a p.Bardoňová

Pro: p.Kuba, p.Šímonovský, p. Neubergová, p. Píkartová, p. Štipl, p.Vondrášek,p.Bardoňová
Proti: 0 hlasů
Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení: Funkci ověřovatele přijali pan Kuba a paní Bardoňová.

Zápis ze zasedání ZO provede p. Štípl.

2) Projednat a schválit smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti v příměstské oblasti města
Příbram MHD.

Starostka paní Neubergová předložila ZO smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti MHD
Příbram

Návrh usnesení: Projednat a schválit smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti v příměstské

oblastí měsxa Příbram MHD s mo'mostí vypovězení smlouvy kdykoliv.

Pro: p.Kuba, p.Šimonovský, p. Neubergová, p. Pikartová, p. Štipl, p.Vondrášek,p_Bardoňová

Protiz0

Zdržel se:0

Usnesení: Starostka obce zjistí případnou možnost upravení smlouvy s MHD Příbram. ZO požaduje,
aby bylo ve smlouvě obsaženo, žeje smlouvu možno kdykoli ukončit.

3) Projednat a schválit dodatek ke smlouvě s firmou MMP Tech s.r.o.

Starostka paní Neubergová seznámila ZO s možností úpravy smlouvy.

Návrh usnesení: ZO souhlasí s dodatkem ke smlouvě s firmou MMP Tech s.r.o.



Pro: p.Kuba, [).Šimonovský p. Neubergová, p. Píkanová, p. Štípl, p.Vondrášek, p.Bardoň0Vá
Proti : ()

Zdržel se: ()

Usnesení: ZO schvalují dodatek ke smlouvě s firmou MMP Tech s.r.o,

4) Projednat a schválit převzetí projektu „Centrum obce Dubenec“ v důsledku časové i
finanční tísně.

Starostka p.Neubergová seznámila zastupitele s důsledkem projektu „Centrum obce Dubenec“
vedeným IngKarlem Cibulkou

Návrh usnesení: Projednat a schválil možnost předání projektu „Centrum obce Dubenec'“.

Pro: p.Šlipl,p.Kuba,p.Šimonovský,p.Pikanová,p.Neubergová,p.Vondrášek, p.Bardoňová
Protí:0
Zdržel 53:0

Usnesení: ZO schvaluje možnost předání projektu „Centrum obce Dubenec“ & bude hledat
vhodného projektanta k dokončení.

5) Seznámit ZO se smlouvou o poskytování právních služeb s AK Marek Dvořák.

Starostka p.Neubergová seznámila ZO se smlouvou s AK Marek Dvořák

ZO berou na vědomí smlouvu o poskytování právních služeb s AK Marek Dvořák

6) Seznámit ZO 5 Rozpočtovým opatřením č.4/2020 3 5/2020.

Starostka obce seznámila ZO 3 rozpočtovým opatřením č.4/2020 a 5/2020

ZO berou na vědomí rozpočtová opatření č.4/2020 3 5/2020

7) Projednat a schválil rozpočtové opatření č.6/2020

Starostka předložila ZO rozpočtové opatření č.6/2020

Návrh usnesení: Projednat :: schválit rozpočtové opatření č.6/2020. Dojde ke zvýšení příjmů
celkem o 508 136,-Kč Dále dojde ke zvýšení výdajů () 95 000,-Kč. Dále dojde pouze k

přesunu prostředků v rámci paragrafů na kultumí záležitosti.

Pro: p.Štipl,p.Kuba,p.Šixnonovský,p.Pikanová.p.Neubergova', p.Vondrášek, p,Bardoňová

Prolizo

Zdržel 5620

Usnesení: ZO schvalují rozpočtové opatření č.6/2020. Dojde ke zvýšení příjmů celkem o
508 136,-Kč. Dále dojde ke zvýšení výdajů o 95 000,-Kč. Dále dojde pouze k přesunu
prostředků v rámci paragrafů na kulturní záležitosti.



8) Projednat :! schválit záměr směnit pozemky parc.č. 418/5 ve vlastnictví obce Dubenec za
pozemky parc.č. 406 a 407.

Starostka obce pNeubergová seznámila ZO se záměrem směny pozemků parc.č.418/5 ve

vlasmíclví obce Dubenec za pozemky pamě 406 a 407.

Návrh usnesení: Projednat & schválil záměr směny pozemků parc.č.418/5 za pozemky
parc.č. 406 a 407

Pro: p.Štipl,p.Kuba,p.Šimonovský,p.Pikanová,p.Neubergová, p.Vondrášek, p.Bardoňová

Protizo

Zdržel se:0

Usnesení: ZO schvaluje směnu pozemků parc.č.418/5 za pozemky parc.č. 406 a 407.

9) Projednat a schválit smlouvu o dílo se společností Envípartner s.r.o.

Starostka Obce předložila ZO smlouvu se společností Envípartner s.r.o.

Návrh usnesení : Projednat a schválit smlouvu o dílo společností Enviparmer s.r.o.

Pro: p.Štipl,p.Kuba,p„Šimonovský,p.Pikanová,p.Neubergová, p.Vondrášek, p.Bardoňová

Protizo

Zdržel se:0

Usnesení: ZO schvalují smlouvu se společností Envipartmer s.r.o.

10) Projednat a schválit přemístěni autobusové zastávky Skalka.

Starostka obce seznámila ZO s žádostí Valbek, spol. s r.o. o přemístění autobusové zastávky
D4 Skalka — křižovatka II/I 18.

Návrh usnesení: Projednat a schválit žádost Valbek, spol. s r.o. o přemístění autobusové
zastávky D4 Skalka — křižovatka [U] 18.

Pro: p.Štipl,p.Kuba,p.Šimonovský,p.PikartovápNeubergová. p.Vondrášek, p.Bardoňová

Protízo

Zdržel 52:0 \

Usnesení: ZO schvalují žádost Valbek, spol. s r.o. () přemístění autobusové zastávky D4
Skalka — křižovatka ll/l 18.

11) Projednat a schválit Změnu stavby před dokončením „Komunikace pro 15 rodinných
domů Dubenec“.

Starostka obce seznámila ZO s projektem „Změna stavby před dokončením

„Komunikace pro 15 rodinných domů Dubenec“.

Návrh usnesení: ZO požaduje ve zmíněném projektu: 1) Upravit a specifikovat typ osvětlení
dle stávajícího osvětlení v obci a 2) zakomponovat do projektu povrchovou kanalizaci
komunikace místo lokálních vsaků.



Pro: p.Š1ipr.Kubapsimonovsky„p.Pikartové.p.Neubergová_ p_Vondrášek, p,Bardoňová

Proti: O

Zdržel se: O

Usnesení: ZO požaduje ve zmíněném projektu: 1) Upravit a specifikovat typ osvětlení dle
stávajícího osvětlení v obci a 2) zakomponoval do projektu povrchovou kanalizací
komunikace místo lokálních vsaků.

12) Projednat a schválil Zadání územní studie lokality BV4 v obci Dubenec,

Starostka obce seznámila ZO 5 Žádostí o schválení územní studie lokality BV4 v obci
Dubenec.

Návrh usnesení: ZO navrhují spolufinancování územní studie lokality BV4 v obci Dubenec
ve výši 50 000,-Kč.

Pro: p.Štipl,p.Kuba,p.Šimonovský,p.Pikanová,p.Neubergová, p.Vondrášek, p.Bardoňová

Proti: O

Zdržel se:0

Usnesení : ZO schvalují spolufinancování územní studie lokality BV4 v obci Dubenec ve výši
50 000,-Kč.

Zasedání bylo ukončeno v 19:30 hod

Příští zasedání se uskuteční 15.10. 2020 v době od 18:00 hod.

V Dubenci dne 25.6. 2020

Zapsal p. starostka

(
“viď

p. J . Kuba o &! (.) p. ].

%. „$a

\, O !) UBÝ'



OBEC DUBNO

55. ZO č.j. Dubno/589/2020

Vyňzuje/Tel. : Václav Chmelař/ 602 106 477

V Dubně dne 9.9.2020

Věc: Výpis usneseni Zastupitelstva obce Dubno

55.6. Smlouva o zaiištění dogravni obslužnosti linkou 305011- 13

USNESENÍ: Zastupitelstvo obce Dubno schvaluje návrh smlouvy o dopravní
obslužnosti v příměstské oblasti Města Příbram městskou hromadnou dopravou -

prodloužení linky 305011-18.

Hlasování — pro 6 proti 0 zdrž. 0

Návrh byl přijat

0 1m
'
Václav Chmelař „Á , *

starosta obce Dubno \ .g
'? !

\ v
“ ()(/BN! *

Obdrží:

Městský úřad Příbram, Samostatné od. Silničního hospodářství, I.Eberlová,Tyršova 108,
261 19 Příbram |

spis

Dubno 45, 261 01 Příbram, te! 1 +420 318 627 135,www,mmm, učo : 00662810 Bankovní
spojení : CS 5.5 Příbram (Č účtu : 521 718 309/0800, datová schránka w78b6ru



Výpis 1 usnesení Zastupitelstva obce Háje č. 6/2020 ze dne 30.7.2020

ZO schválilo:

Usn.3/6 Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti. Jedná se o Smlouvu o zajištění dopravní
obslužnosti v příměstské oblasti města Příbram městskou hromadnou dopravou mezí
Městem Příbram a obcí Háje ve výši 59,- Kč/km. ZO pověřilo starostu obce jejím
podpisem.

Zapsal: Martin

Ověříli: JosefKříž

Jana

Starosta: David Lukšan



Usnesení ze zasedání č. 5/2021 ZO Lhota u Příbramě

dne 14. 9. 2021

Usnesení č. 1/5/2021: ZO schvaluje jako ověřovatele zápisu Luďka Máchu a
Milana Šnajdra. Jako zapisovatelku Moniku Varvařovskou.

Usnesení č. 2/5/2021: ZO Lhota u Příbramě schvaluje doplnění programu 0
bod č. 10

RO 4/2021 a jeho zařazení do programu jako bod č. ].

Usnesení č. 315/2021: ZO Lhota u Příbramě schvaluje doplněný program 5.
zasedání ZO Lhota u Příbramě.

Usnesení č. 4/5/2021: ZO Lhota u Příbramě schvaluje firmu STRABAG jako
dodavatele pro akci „Rekonstrukce místní komunikace“ a pověřuje sta-
rostku uzavřením Smlouvy o dílo s firmou STRABAG.

Usnesení č. 5/5/2021: ZO Lhota u Příbramě schvaluje uzavření smlouvy s fir-
mou ČEZ Distribuce, a. s.: Smlouva o smlouvě budoucí () zřízení věcného
břemene a umístění stavby č. Lhota u Příbramě, KN pro p.č. 622/31 lV-12-
6028953/VB/1.

Usnesení č. 6/5/2021: ZO Lhota u Příbramě schvaluje uzavření dodatku č. 1
Smlouvy o dno „Dostavba kanalizace 2. stavba — Letapa“ s firmou ENER-
GON stavební, s.r.o..

Usnesení č. 7/5/2021: ZO Lhota u Příbramě schvaluje návrh poslat finanční
dar IO 000,-Kč obci Hrušky postižené tornádem 24.6.2021.

Usnesení č. 85/2021: ZO Lhota u Příbramě neschvaluje členství v uskupení
„Pakt starostů a primátorů pro klima a energii“.

Usnesení č. 9/5/2021: ZO Lhota u Příbramě schvaluje Směrnice () zařazování
majetku č. 3/2021.

Usnesení č. 10/5/2021: ZO Lhota u Příbramě schvaluje Směrnici
!( proplacení cestovních náhrad č. 4/2021.
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Usnesení č. 11/5/2021: ZO Lhota u Příbramě schvaluje Směrnici ()

rozpočtových opatřeních č. 5/2021.

Usnesení č. 12/5/2021: ZO Lhota u Příbramě schvaluje Provozní řád

výpočetní techniky.

Usnesení č. 13/5/2021: ZO Lhota u Příbramě schvaluje opakované podání

žádosti na SFDI na rekonstrukci chodníku podél silnice na Obecnici.

Usnesení č. 14/5/2021: ZO Lhota u Příbramě schvaluje uzavření

veřejnoprávní smlouvy s městem Příbram ohledně zajištění dopravní

obslužnosti naší obce „Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti v příměstské

oblasti města Příbram městskou hromadnou dopravou".

Monika

Ověřil:

Luděk Mácha

Milan Šnajdr

261 O1 Lhota u , /'Mgr.
nezaosszam

mnu: 318 524144 starostka
. 2 .
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