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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužností veřejnou linkovou
osobní dopravou

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krajské
zřízení“) a § 159 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád

Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko

sídlo: Radnická 1/29, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupený: Michal Drápela, předseda
Ing. Pavel Janoušek, místopředseda
IČO: 71219986
Dič: .
bankovní spojení: Česká spořitelna 6004137319/0800
(dále jen MR“)
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
(dále jen „kraj“)

Článek L
Předmět dodatku
Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 3 této smlouvy dohodly na změně
smlouvy.

1.

1.

Článek II.
Smluvní strany se dohodly, že od účinnosti tohoto dodatku se vkládá nový čl. IVa. Mýto,
který zní:
IVa. Mýto
MR uhradí Kraji Vysočina mýtné za skutečně ujeté kilometry po zpoplatněných
úsecích silnic a dálnic v rámci plnění Závazku veřejné služby na linkách dle přílohy
č. 1 Smlouvy.

2.

Vyúčtování mýta bude předloženo společně s vyúčtováním kompenzace a náklady dle
odst. 1 tohoto článku za období platnosti JŘ jsou si kraj a MR povinny vzájemně zaplatit
či započíst ve skutečné výši, a to do 15. 2. roku následujícího po roce konce platnosti
období JŘ, za nějž se mýto hradí.

2.

Smluvní strany se dohodly, že od účinnosti tohoto dodatku se vkládá nový čl. IVb.
Poplatek za užití autobusových stání, který zní:

IVb. Poplatek za užití autobusových stání

1.

MR uhradí Kraji Vysočina Poplatky za užití autobusových stání v rámci plnění
Závazku veřejné služby na linkách dle přílohy č. 1 Smlouvy.

2. Vyúčtování poplatku za užití autobusových stání bude předloženo společně s
vyúčtováním kompenzace a náklady dle odst. 1 tohoto článku za období platnosti JŘ
jsou si kraj a MR povinny vzájemně zaplatit či započíst ve skutečné výši, a to do 15. 2.
roku následujícího po roce konce platnosti období JŘ, za nějž se poplatek hradí.
Článek lil.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv. MR výslovně souhlasí se zveřejněním celého
textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zákonnou
povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní Kraj Vysočina a
splnění této povinnosti písemně potvrdí MR.

2. Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že si vzájemně udělují souhlas se
zajišťováním dopravní obslužností svého území, a to v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Kraj
Vysočina a dvě vyhotovení obdrží MR.
4. Obě 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.

5.

Smluvní strany činí nesporným, že plnění dle tohoto dodatku bylo zahájeno 12. 12. 2021
IV.
Doložky

1. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou Kraje Vysočina na zasedání konaném dne
12.07.2022 usnesením č. 1176/22/2022/RK.

2. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko na
zasedání konaném dne 23.6.2022.

V Jihlavě dne 02 08, 2022

Ve Velkém Meziříčí dne

Kráj Vysočina
Mgr. Vítězslav Schrek , MBA
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předseda MR

Hejtman

Radnická 1/29,594 13 Velké Meziříčí

Tel.: 566 782 013
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Ing/Pavel Janoušek
mjštopředseda MR
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