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Dodatek č. 1

Smlouvy

o zajištění financování systému IDS JMK

Smluvní strany

Jihomoravský kraj

se sídlem:

zastoupený:

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Ing. Václavem Horákem, náměstkem hejtmana, na základě pověření
ze dne 27. 9. 2010

70888337

CZ70888337

IC:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „JMK")

a

Město Hodonín

se sídlem:

zastoupená:

Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

Mgr. Igorem Taptičem, starostou města

00284891

CZ00284891

IC:

DIC:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Město")

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 3. 2. 2009 Smlouvu o zajištění financování

systému IDS JMK (dále jen Smlouvu) a na základě této platné a účinné Smlouvy, kterou se

cítí být vázány, dnešního dne uzavírají mezi sebou její dodatek č. 1.

III.

Smluvní strany sjednávají, že čl. V. odst. 1, 2 a 3 Smlouvy mění takto:

1. Město se zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu do rozpočtu JMK na standard

dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK (dále jen „standard IDS JMK") na kalendářní

rok finanční příspěvek ve výši násobku celkového počtu obyvatel města, zjištěného

dle aktuálních statistických údajů ČSÚ ke dni 1.1.2010 a částky 50,- Kč pro rok 2011

na jednoho obyvatele, tedy na rok 2011 celkem 25 526 x 50=1,276.300,- Kč. Z výše

uvedené částky může být použito maximálně 5 % na úhradu nákladů spojených se

zajištěním fungování a koordinace IDS JMK (zejména zajištění informovanosti a



propagace IDS JMK, náklady související se zlepšením kvality systému IDS JMK
apod.).

2. Výše finančního příspěvku, který bude Město poskytovat ze svého rozpočtu do
rozpočtu JMK na standard dopravní obslužnosti IDS JMK v následujících letech, je
určena jako násobek částky 50,- Kč na jednoho obyvatele a celkového počtu obyvatel
města, zjištěného dle aktuálních statistických údajů ČSÚ z předchozího kalendářního
roku ke dni 1.1. Celková částka, kterou se Město na základě čl. V. odst. 2 této
smlouvy zavazuje každoročně platit bude sdělována Městu v termínu nejpozději do
30.9. kalendářního roku, který předchází roku na nějž se příspěvek poskytuje.

3. Případná změna příspěvku města na standard dopravní obslužnosti IDS JMK ve výši
50,- Kč na jednoho obyvatele a rok musí být schválena Zastupitelstvem JMK a bude
upravena dodatkem smlouvy mezi JMK a Městem.

IV.

Smluvní strany sjednávají, že čl. VI. odst. 3, 5 a 6 Smlouvy měni takto:

3. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí

5. Tuto smlouvu nebo její část (nadstandard IDS JMK) může město každoročně
vypovědět s účinností k 31.12. kalendářního roku, který předchází roku, na nějž se
příspěvek poskytuje. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být JMK doručena
nejpozději do 31.10. kalendářního roku, který předchází roku, na nějž se příspěvek
poskytuje.

6. V případě, že Město neuhradí celkový roční finanční příspěvek do Účelového fondu
sjednaný v článku V. této smlouvy v určeném termínu splatnosti, může JMK tuto
smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 30 dnů a počíná
běžet dnem následujícím po doručení výpovědi Městu.

V.

Smluvní strany sjednávají, že čl. VII. odst. 4 Smlouvy mění takto:

4. Pro případ ukončení smlouvy dle čl. VI. odst. 6 je město povinno uhradit JMK
v termínu do 14 dnů ode dne ukončení smlouvy poměrnou část finančního příspěvku
stanoveného dle čl. V. této smlouvy, a to ve výši 1/12 ročního příspěvku za každý
započatý kalendářní měsíc trvání smlouvy.

Odst. 5. se ruší. Odstavce 6., 7., 8., 9. a 10. se nově označují jako 5., 6., 7., 8. a 9.

VI.

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě se stává nedílnou součástí této Smlouvy a nabývá
platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
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Vil.

Doložky

Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na

23. zasedání, konaném dne 23. 6. 2011, usnesením č. 1426/11/Z 23, nadpoloviční většinou

hlasů všech členů zastupitelstva kraje.

Tento dodatek č. .1. Smlouvy byl schválen Zastupitelstvem města Hodonín na ‘ÍF-. zasedání,

konaném dne usnesením č. . .T? .v1. . , nadpoloviční většinou hlasů všech členů

zastupitelstva města.

- 9 *03- 2012
V Hodoníně dneV Brně dne

za Městoza JMK

O


