„ ŠP“— Statutární město Ostrava
: __ :‘- r .1 _městský obvod Slezská Ostrava

sm ! O UVB

„ ' fúřad městského obvodu

Smlouva

o

spolupráci

při

poskytování

přepravy

znevýhodněných osob č. SV/0183/21
umx řena podle & 17-16 odst. 2 zákona č. 89 2012 Sb.. občanský zákoník. \'e 7nční pozdějších předpisů
Identifikátor veřejné zakázky: P21\"00000018

Smluvní strany
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803 '8
72‘) 30 ()slrm a-Moravskzi Ostrava

příjemce plnění
městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 lo Ostraxa
zastoupený starostou Be. Richardem \"erešem

IČO:

00845451

DIČ;

(200845451 (plátce DPH)

Peněžní ustav:

Česká spořitelna a.s._

ČÍSIO Účtul

19-1649322359'0800

dále jen „objednatel“
a

Beáta Phililii

zastoupený Beatou Philippy

IČO,
DIČ“

74638823
_

Peněžní ustav:

Českém ořitelna.a.s.

císlouctu:

h

dále jen ..poxkytm'atel“

.r
(

Statutární město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava
úřad městského obvodu

Smlouva o spolupráci při poskytovaní
přepravy znevýhodněných osob
č. SV/0183/21

Obsah smlouvy

čl. |.
Úvodní ustanovení, účel a předmět smlouvy
l. Objednatel v ramci organizace sociální péče na uzemi statutamího mesta Ostrava. mčstskeho obvodu
Slezská Ostrava. dbá o ro7voj socialni peče a uspokojování potřeb občanu. zejmena znev yhodnčnyeh
obyvatel bydlících na uzemi městského obvodu. není však dostatečnč vybaven k poskytov ani všech forem
služeb \ lastnímí silami.
2. Účelem teto smlouv y je zajištční přepravy znev yhodnčnyeh obyvatel bydlících na uzemi městského
obvodu dle požadavku objednatele za zv _v'fhodnčnych podmínek prostřednictvím poskytovatelejako osobyodlišne od objednatele.
3. Předmčtem teto smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat přepravu osob určených objednatelem dle
teto smlouvy. a to v místč. čase. zpusobem. voyídlem a za jí/dne dle příslušných ujednání teto smlouvy
(dále v textu jen ..přeprava"). zav'azek poskytovatele vest \ ro7sahu dle teto smlouv y dokumentací
související sprovedenim přepravy. a dále závazek objednatele platit poskytovateli za poskytování
přepravy úplatu ve vyší a čase dle této smlouvy.
4. Termínem ..jízda“ se pro účely teto smlouvy rozumí provadeni čí provedení přepravy v jednotlivém
konkretnim připadčv
5. Přeprava dle této smlouvy vzhledem k učelu této smlouvy podleha obeenemu právnímu režimu taxislužby
podle zakona č. l l l 1994 Sb.. o silniční dopravč. ve znční pozdějších předpisu.
6. Smluvní strany se v_v'r'slovnč shodly. že poskytovatel bude přepravu dle teto smlouvy poskytovat vylučnč
vlastním jménem. na vlastní účet a nebezpečí. Poskytovatel je vždy dopravcem ve smyslu pravnich
předpisu týkajících se přepravy osob. Za škodu na majetku a zdraví osob 7pusobcnou při přepravě
odpov ída poskytovatel.
7. Poskytovatel není na zakladč teto smlouvy opravnčn jednat jménem objednatele.
8. \f'ykon podnikaní poskytovatele nad rámce a mimo tuto smlouvu není 7vule smluvních stran touto
smlouvou dotčen: poskytovatel se však vyslovne zavazuje plnit sve zavazky z teto smlouvy bez ohledu na
jine sve podnikatelske aktivity.
9. Poskytovatel podpisem teto smlouvy potvrzuje. že je osobou koncesovanou kposkytovaní silniční
motorovc dopravy osobní provozovane vozídly určenými pro přepravu nejvyše 9 osob včetne řidiče ve
smyslu příslušných ustanovení zakona č. 455 1991 Sb.. živnostensky zákon. ve znění po7dčjších předpisu.

čl. II.
Osoby určené objednatelem k přepravě
l. Poskytovatel se pro objednatele zavazuje dle teto smlouvy přepravovat vyhradne osoby určené
objednatelem. Poskytovatel vyslovne svým podpisem stvrzuje. že za jízdu. při níž se bude ve vozidle
nacházet krome řidiče. byt' i jedina přepravovana osoba neurčena objednatelem. poskytovatel nemá právo
na úplatu sjednanou touto smlouv ou.
2. ()sobou určenou objednatelem k přepravě je:
a) osoba. ktera se prokáže poskytovateli při nástupu do vozidla prukazem vydaným objednatelem. jehož
vzor je uveden v příloze č. l k teto smlouvč. a to za předpokladu. Že její počet uskutečnčnych jízd
\ předmětném kalendářním mčsíeí nedosahuje limítního počtu jízd dle bodu 3 tohoto článku smlouvy;
b) osoba vy,-slov nč poskytovateli určena objednatelem;
el jedna osoba. přepravovana po celou dobu jízdy společnč s osobou podle písmene a) nebo b) tohoto
bodu smlouvy a kterou přepravovana osoba podle písmene al nebo bl tohoto bodu smlouvy vyslovne
o7načí jako svuj doprovod.
3. Limitní počet ji/d pro jednu osobu a kalendářní měsíc je ujednan na osm jí/d.
4. Poskytovatel se zavazuje oveřit podobu osoby podle bodu 2 písm. a) tohoto článku smlouvy podle
fotografie na předloženem prukazu vystaveném objednatelem. Poskytovatel vyslovnč sv ym podpisem této
smlouvy stvrzuje. že za jízdu. při níž bude přeprava poskytnuta osobč. jejiž podoba se evídentnč odlišuje
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od fotografie na touto osobou předloženem prukazu. poskytovatel nemá právo na úplatu sjednanou touto
smlouvou.
Poskytovatel výslovne svým podpisem teto smlouvy stvrzuje. že za jízdu. při níž bude přeprava poskytnuta
osobč dle bodu 2 písm. a) tohoto článku smlouvy. ačkoliv tato osoba již před započetím předmčtne jízdy
využila v danem kalendářním mesici limitní počet jízd dle bodu 3 tohoto Članku smlouvy. poskytovatel
nemá právo na úplatu sjednanou touto smlouvou.

čl. |||.
Způsob, místo a čas přepravy, přijímání objednávek

_!

]. Poskytovatel se pro objednatele zavazuje dle této smlouvy poskytovat přepravu výhradně v místč. Čase
a zpusobem sjednanym touto smlouvou. Poskytovatel vyslovnč svým podpisem stvrzuje. že za jízdu. při
níž dojde k porušení libovolne povinnosti poskytovatele. ujednane tímto člankem smlouvy. poskytovatel
nemá právo na úplatu sjednanou touto smlouvou.
2. Přepravu dle této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat zásadně zpusobem zcela shodným se
způsobem vykonu taxislužby. není—li v teto smlouve tnezi smluvními stranami ujednáno jinak.
3. Přeprava dle této smlouvy bude poskytována vyhradne formou příme přepravy osob určených
objednatelem z nastupního místa do výstupního místa. bez zastávek umožňujících nástup či výstup
přepravovaných osob nebo naložení Či vyložení včcí z vozidla. Přeprava mezi totožným nástupním a
výstupním místem nebude dle této smlouvy poskytována.
4. Seznam míst. ktera mohou sloužit pro účely této smlouvy jako výstupní nebo nástupní místa přepravy
osob určených objednatelem. je obsažen v příloze č. 2. která je nedílnou součástí této smlouvy.
5. Přepravu dle této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat po dobu dle článku Vll. bod 2 teto
smlouvy každý pracovní den v době od 6.00 hodin do 15.00 hodin.
6. Přepravou dle teto smlouvy z vyslovne vule stran není jizda. jejiz sjednaný Čas nástupu do vozidla nebo
předpokladane ukončení ve výstupním místč připadají na dobu mimo Časový rámec sjednaný bodem 5
tohoto Článku smlouvy.
7. Poskytovatel není opravnčn odmítnout \ dobč sjcdnane bodem 5 tohoto Článku smlouvy přepravu osoby
určene objednatelem s výjitnkou případu:
&) v nčmz objednavana jizda časovč koliduje s již dříve sjednanou jízdou;
b) v němž je jízda objednavana téhož dne. kdy má být uskuteČnČna;
c) sjednaného v bodu (» tohoto článku smlouvy.
8. Objednávky přepravy dle této smlouvy se poskytovatel zavazuje přijímat prostřednictvím jedineho
účastnického čísla mobilní telefonní sítě. a to formou přesmčrovaneho volání z účastnického Čísla
objednatele. Účastnické číslo mobilni telefonní sítě. na které budou volající přesmčrovaní. se poskytovatel
zavazuje sdelit písemnč objednateli před nabytím účinnosti této smlouvy.
9. Poskytovatel je oprávněn po dobu účinnosti teto smlouvy zmenit účastnické Číslo mobilní telefonní sítč.
na které budou volající přesmčrováni; nove účastnické číslo se však zavazuje písemnč ohlasit objednateli
nejmenč tnčsíc předem.
ll .Přijímaní objednavek na přepravu dle této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat po dobu dle
článku \f'll. bod 2 této smlouvy každý pracovní den v dobč od (3.00 hodin do 18.00 hodin.

čl. IV.
Použité vozidlo
]. Přepravu dle teto smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat vždy pravČ jedním vozidlem.
2. Přepravu dle této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat výhradne vozidlem ktere svými
technickými parametry odpovida požadavkum na vozidla pro přepravu osob se zdravotním omezením.
včetnč invalidního vozíku.
3. Přepravu dle této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat výhradnč vozidlem opatřeným logem
objednatele. Graficke znazomční logajeho velikost. umístční a technické řešení upevnční loga na vozidle
jsou obsaženy v příloze č. 3. ktera je nedílnou součástí této smlouvy.
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4. Poskytovatel je oprávněn po dobu účinnosti této smlouvy dle vlastního uvážení změnit vozidlo. jímž
poskytuje přepravu dle této smlouvy. při splnění nasledujicich podmínek:
a) po celou dobu trvání účinností smlouvy zustanou dodrženy podtnínky přepravy sjednané \ bodech :
a 3 tohoto článku smlouvy. a současně
b) poskytovatel ohlasi objednateli písemně nejméně pět pracovních dnu předem výrobce. \ yrobni značku
a typ (např. kombi) kazdeho vozidla. pomocí něhož bude poskytovat přepravu dle této smlouvy.
5. Poskytovatel se zavazuje udržovat u každého vozidla. pomocí něhož bude poskytovat přepravu dle této
smlouvy. po celou dobu. po ní? bude vozidlo vyu/Žito k plnění závazku poskytovatele z této smlouvy. na
své náklady:
a) zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorových \ ozidel. a současně
b) havarijní pojištění s připojištěním všech sedadel.

čl. V.
Dokumentace vedená poskytovatelem
]. Poskytovatel se zavazuje vést o jízdaeh. provedených v“ souladu s touto smlouvou:
a) průběžnou dokumentaci v e fonnč písemné evidence provedených jí/d_ a současně
b) elektronickou evidenci ve formě elektronického souboru ve formatu .xlsx.
2. Písemnou evidenci provedených jízd se poskytovatel zavazuje vest na lomiuláří. jehož vzor je obsažen
v příloze č. 4. která je nedílnou součástí této smlouvy. a v celém rozsahu tímto formulářem stanoveném.
\" případě přepravy osoby dle článku ll. bod 2 písm. b) této smlouvy se do formuláře číslo prtikazu
nevyplňuje.
3. Poskytovatel je podle ujednání smluvních stran povinen nechat si všechny vyplněné údaje za jednotlivou
jízdu ve formuláři potvrdit podpisem přepravované osoby dle článku ll. bod 2 písm. a) nebo b) této
smlouvy.
4. Kopii písemné evidence provedených jízd sc poskytovatel zavazuje předkládat objednateli:
a) nejpozději sedmý pracovní den v měsíci následujícím po měsíci. \ němž došlo k evidované přepravě.
a současně
b) spolu s fakturou dle Článku \f'l. této smlouvy.
-. l—Ílektroniekou evidenci provedených jízd se poskytovatel zavazuje vést vyph'tovaním udaju. shodných
s písemnou dokumentací. do elektronického souboru sdíleného společně s objednatelem prostřednictvím
služby Dokumenty Google.
6. Zpusob přístupu k elektronickému souboru. sloužícímu k vedení elektronicke evidence provedených jízd.
so objednatel zavazuje sdělit poskytovateli před nabytím účinnosti této smlouv y. Objednatel je oprávněn
po dobu účinnosti této smlouvy zpusob přístupu dle tohoto bodu smlouvy změnit; novy zpusob přístupu
se však zavazuje oznamit poskytovateli nejméně týden předem.
7. Poskytovatel se zavazuje vyplňovat vsechny příslušné údaje v elektronické evidencí provedených jízd
nejpozději dva pracovní dny po uskutečnění předmětných jízd. Poskytovatel se vyslovne zavazuje neměnit
údaje v elektronické evidenci provedených jízd.

čl. VI.
Úplata objednatele a jízdné přepravovaných osob
1. Smluvní strany v_v'fslovnč sjednávají. že bez ohledu na jiná ujednání této smlouvy výše uplaty objednatele
poskytovateli dle této smlouvy nepřekročí částku 80000.0() Kč včetně DPH za každý započatý měsíc
poskytování přepravy poskytovatelem.
2. Poskytovatel se podpisem této smlouvy výslovně zavazuje nepožadov'at \ souvislosti s touto smlouvou po
objednateli zálohu na úplatu ani jakékoliv jiné platby.
3. Objednatel se zavazuje platit poskytovateli za poskytování přepravy úplatu ve formě paušálního doplatku
na každou jednotlivou jízdu. uskutečněnou poskytovatelem v souladu s touto smlouvou. Výše doplatku
činí 255.00 Kč včetně DPH za jednu uskutečněnou jízdu.
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4. Smluvní strany se dohodly. že doplatek poskytov atelí přísluší za jízdu z nástupního místa do (odlišného)
vystupního místa. jak je ujednáno v článku 111. body 3 a 4 této smlouvy: případná přeprava osoby zpčt je
chápána jako další jízda. za níž rovnež poskytovateli přísluší paušální doplatek a nárok na jízdné.
5. Objednatel se zavazuje platit poskytovateli úplatu mčsíčnč.
6. Úplatu dle této smlouvy je objednatel poskytov atelí povinen hradit na základč faktury poskytovatele se
splatností 2l dnu ode dne doručení objednateli. a to nejpozdeji v takto stanovené lhutč. Objednatel však
není povinen hradit úplatu v případě. že:
a) faktura poskytovatele neobsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti:
b) faktura poskytovatele má stanovenu splatnost jinak. než jak je sjednáno v tomto bodu smlouvy;
c) faktura byla objednateli doručena před skončením mčsícc. za nčjž je úplata objednatelem hrazena;
d) k faktuře není připojena kopie písemné evidence provedených jízd dle článku V. této smlouvy.
7. V případě, že faktura poskytovatele obsahuje nárokované doplatky za jízdy.
a) které nebyly uskutečněny:
h) které nebyly uskutečněny poskytovatelem v souladu s touto smlouvou;
c) o nichž není vedena písemná evidence v celém rozsahu dle formuláře. jehož vzorje obsažen V příloze
č. 4. která je nedílnou součástí této smlouvy:
je objednatel oprávnčn a pov ínen uhradit poskytovateli úplatu pouze v rozsahu nesporné části faktury
8. Úplatujc objednatel povinen poskytovateli platit formou bezhotov ostniho převodu na účet poskytovatele.
uvedeny v záhlaví této smlouvy. Za okamžik zaplacení smluvní strany považují okamžik odepsání
peněžních prostředku z účtu objednatele.
9. Nad rámec úplaty sjednané touto smlouvou muže poskytovatel při poskytování přepravy dle této smlouvy
po přepravovaných osobách. uvedených v článku ll. bod 2 písm. a) a b) této smlouvy. žádat jízdné.
Smluvní strany se dohodly. že vyse jízdného za jednotlivou jízdu nesmí překročit částku 25.— Kč a
poskytovatel není oprávnčn požadovat zaplacení jízdného po osobách uvedených v Článku ll. bod 2 písm.
C) této smlouvy.

čl. VII.

Doba trvání smlouvy a její výpověď
1. Smluvní strany tuto smlouvu vyslovne uzavírají na dobu určitou. a to do dne
a) 31. 12. 2023. nebo
b) zániku kterékoliv smluvní strany. a to bez ohledu na její případné právni nástupce.
podle toho. která z událostí nastane dříve.
2. Přeprava dle této smlouvy bude poskytovatelem poskytována V obdobi počínaje dnem 2. l. 2022 a konče
dnem 3]. 12. 2023 (za současného zachování podmínek dle článku [II bod 5 této smlouvy). \" případe
předčasného ukončení účinku této smlouvy bude poskytovatelem poskytována přeprava dle této smlouvy
do dne ukončení účinku smlouvy (za současného zachování podmínek dle článku Ill bod 5 této smlouvy).
3. Smluvní strany se dohodly. že tuto smlouvu lze vypovčdčt kdykoliv bez udání duvodu.
4. Vypovčd' musi byt písemná a doručena druhé smluvní stranč V souladu s podmínkami sjednanymi v této
smlouvě. jinak je neplatná.
S. VVpOVédni doba je dohodou stran stanovena na tři měsíce. počíná bežet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po mčsící. v nčmž byla vypovčď doručena druhé smluvní straně. a končí posledním dnem
třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci. V němž byla vypov čd" doručena druhé smluvní
strane.

čl. VIII.
Ostatní ujednání
l. Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době
uzavření smlouvy. Zmčny údaju se zav azují bez zbytečného odkladu oznamit druhé stnluvní strane.
2. Smluvní strany si písemností dle této smlouvy dotučují na adresy uvedené V záhlaví této smlouvy.
Písemnost se podle ujednání smluvních stran považuje za doručenou:
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11) dnem kdy byla adresátem převzata či odmítnuta. došlo-li k přev 7etí či odmítnutí přijetí písemnosti:
b) kromě případu uvedeného v písmenu a) tohoto bodu smlouvy dnem. kdy byla vrácena poskytovatelem
poštov ních služeb zpět odesílateli jako nedoručitclná. be7 ohledu na duvod. pro který nebyla doručena.
3. Bylo-li by libovolne ujednání teto smlouvy shledáno v budoucnu neplatným. pak se neplatnost dle
vyslovne dohody stran vztahuje výhradně na takové ujednání a zbytek smlouvy zustava v platnosti.
Objednatel i poskytovatel se Aava/ují nepřevest. byt' i jen část práv a povinností [ této smlouvy na třetí
osobu.
Nedílnou součástí teto smlouvy jsou přílohy č. l až 4.
Tato smlouva muže být měněna pouze písemnými dodatky podepsanymi oběma smluvními stranami.
vyjimkou 2 ujednání bodu (1 tohoto Článku smlouvy je příloha ě. 2 teto smlouvy. její? obsah ze společné
vule smluvních stran muže měnit objednatel vlastním omámením. Objednatel je oprávněn změnit adresu
nástupního vystupního místa uvedene'ho v příloze č. 2 této smlouvy. a to v případě. že dojde v pruběhu
účinnosti této smlouvy ke změně sídla či pracoviště u některého 7 přílohou Č. 2 vyme7enych subjektu.
Účinnost 7měny smlouvy nastává prvním dnem měsíce následujícího po měsíci. v němž došlo k doručení
písemneho oznámení. obsahujícího provedenou 7měnu. poskytovateli.
8. Objednatel jako u7emní samosprávny celek. tj. městský obvod.je dle zákona č. 340 2015 Sb.. o zv láštních
podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). v platném znění. povinen uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv. přičemž tak učiní v
lakonnc llttitě 30 dnu od uzavření smlouvy.
9. Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 2. l. 2022. Tato smlouva
pozbývá účinnosti dnem sjednanym v článku VI] bod ] teto smlouv y s vyjímkou těch smluvních ujednání.
u nichž 1 povahy věci plyne. že měla [ v'ule stran mit účinky i po tomto datu.
[O.Tato smlouva je sepsaná ve třech vyhotoveních. / nichž každe mil platnost originalu. Po podpisu smlouvy
obdrží objednatel dvě vyhotovení a poskytovatel jedno vyhotovení.
M.Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu jako projev jejich svobodně. vážně a opravdově vule a na důkaz
toho k ní připojují sve podpisy.

Za statutární město Ostrava.
městský obvod Slezská Ostrava

Za Beátu Philippy

17,7

(

Datum: 3/- u” +

Datum:

,_ "l

Místo:

Místo:

Bc. Richard \'ereš
starosta

Bea a“

Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 12% 2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení). v platnem
znění:

Rada městského obvodu Slezská Ostrava rozhodla
č. 4214'RMOb- Sle l822 95 7e dne 29. ll. 2021.
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Příloha č. 1

Vzor průkazu přepravované osoby

SMO, městský ObVOd

Jméno, příjmení:

Slezská Ostrava

Bydliště:

PRÚKAZ
Senior taxi Slezská Ostrava

OPRÁVNĚNÍ
Držitel tohoto průkazu je oprávněn využívat službu

Senior taxi Slezská Ostrava za podmínek stanovených
městským obvodem Slezská Ostrava.

Číslo: 000

“ 'er

Smiouva o spozupram pr! pcskytova“ CÝeD'avy znevynodnénych osob

Průkaz vydán dne:

OSTRAVAH!
SLEZSKÁ OSTRAVA

Ar

Statutární město Ostrava

(_

městský obvod Slezská Ostrava

Smlouva o spolupráci při poskytování
přepravy znevýhodněných osob

úřad městského obvodu

č. SV/0183/21

Příloha č. 2

UJI—)—

Seznam nástupních a výstupních míst přepravy

?cř'? ?“!—

adresa uvedená na prukazu osoby určene objednatelem k přepravě jako adresa bydliště;
Městská nemocnice Ostrava. Ostrava — Moravská Ostrava;
Poliklinika Modry pavilon. Chittussiho 9. Ostrava SIC/ska ()strzn a;
Diagnostickě centrum Ostrava. Sokolská tř. ~19. Ostrava Moravská Ostrava;
Homická poliklinika s.r.o.. Sokolská třida 2587 X ll ()strava — Moravská Ostrava;
Fakultní nemocnice Ostrava. Ostrava _ Poruba:
\'ítkovická nemocnice. ělcn skupiny AGEL. Ostrava — Vítkovice:
ÚMOb Slezská Ostrava. Těšínská 35. Ostrava _ Slezská Ostrava;
9. ÚMOb Slezská Ostrava. \'ám. Jurije Gagarina 4. Ostrava A Sle7ská Ostrava;
10. Magistrát města Ostravy. Prokešovo náměstí R. Ostrava * Moravská Ostrava
11. Magistrát města Ostravy. 30. dubna 635 35. ()strava — Moravská Ostrava
12. Magistrát města Ostravy. Gorkého 3037 '2. Ostrava — Moravska ()strava
13. Úřad práce. 30. dubna 3130 Zd. Ostrava _ Moravská Ostrava
14. ordinace všech praktickych lekaru na území městskěho obvodu Slezská Ostrava;
15. všechny pobočky České pošty. s.p.. na uzemi městského obvodu Slezská Ostrava:
16. všechny hřbitovy na uzemi městského obvodu Slezská Ostrava.

8. ‘.C
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Příloha č. 3
Logo

Grafické řešení

Ostrava— ll;
Požadovaná velikost

Šíře loga ól) cm. \"ýšc loga 40 cm. \"ýšc písmene \'c sloxč ..SENIOR“ 8 cm. \f'ýšc písmene „O“ ve slově
..(_)stm\'u! ! !" ócm.

Logo bude upevněno na vozidle prostřednictvím magnetu, a to:
1. na lcvých předních dveřích vozidla.

'JJ

2. na pravých předních d\'cřích vozidla.

9/10

. na kapotě vo7ídla.
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Příloha č. 4
Vzor formuláře písemné evidence provedených jízd

Evidence 'ízd Senior taxi Slezská Ostrava
datum jízdy

nástup

výstup

čas odjezdu

čas příjezdu

podpis přepr. osoby

„ _„„.___

č.průkazu

10’10
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