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Dodatek č. 6
KUJIP01IZOZN

ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní

dopravou
uzavřený v souladu s ustanoveními § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „krajské zřízení").

Jihomoravský kraj
zastoupený: Mgr. Jan Grolich, hejtmanem Jihomoravského kraje 
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno 
IČO: 70888337
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

č. fondu IDS: 27-9395010297/0100

a

Kraj Vysočina
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem Kraje Vysočina 
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
IČO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

č. účtu: 123-6403810267/0100

I.

1. Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina (dále též i „Smluvní strany'') spolu uzavřely Smlouvu o úhradě 
kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou (dále jen 
„Smlouva") ze dne 16.11. 2017.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že od účinnosti tohoto dodatku se mění čl. III. odst. 7 tak, že nově zní: 
„7. Vzájemné platby mezi smluvními stranamkbudou probíhat na čísla účtů, která jsou uvedena 
v záhlaví této smlouvy u identifikace smluvních stran, nesdělí-li některá ze smluvních stran, že má 
být platba poukázána na jiný účet, který za tímto účelem sdělí."



m.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Jihomoravský 
kraj a dvě vyhotovení obdrží Kraj Vysočina.

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu 
s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
V Registru smluv tento dodatek zveřejní Kraj Vysočina a o zveřejnění bude písemně informovat 
Jihomoravský kraj.

IV.
Doložky

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 12. zasedání, konaném dne 
28.04.2022, usnesením č. 1097/22/712 nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva kraje.

Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Kraje Vysočina na .$... zasedání, konaném dne 
10.0.5:.222.., usnesením č.01.2..103/20.2.2.12k nadpoloviční většinou hlasů všech členů zastupitelstva 

kraje.

V Jihlavě dne .1.3..05.

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3í I 4

82 Brno
-23-

Kraj Vysočina
1182/57,585 01 JW’ava

Jihomoravský kraj 
Mgr. Jan Grolidh 
hejtman i /

Kraj Vysočina
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA 
hejtman


