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Dodatek č. 4 
Smlouvy 

 o zajištění financování systému IDS JMK 

 

I. 

Smluvní strany  

 

Jihomoravský kraj 

se sídlem:  Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno  

zastoupený: Ing. Jiřím Crhou, členem Rady Jihomoravského kraje na základě 
pověření ze dne 25. 11. 2020 

IČ:    70888337 

DIČ:    CZ70888337 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 

Číslo účtu:   27-9395010297/0100 

(dále jen „JMK“) 

 

 a 

 

Obec Kobylnice 

se sídlem:  Na Budínku 240, Kobylnice, 664 51   

zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce  

IČ:  00 488 160 

DIČ:      CZ00488160 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:  5913606309/0800 

(dále jen „Obec“) 

  

II. 

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2003 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. 4.  

 

III. 

Smluvní strany sjednávají, že čl. V. Smlouvy mění takto:  

 

1. Obec 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 obce, zjištěného dle 
aktuálních statistických údajů ČSÚ ke dni 1. 1. 2021 a částky 100,- Kč pro rok 2022 
na jednoho obyvatele, tedy na rok 2022 celkem 1189 x 100 = 118.900,- Kč. Z výše 
uvedené částky může být použito maximálně 5 % na úhradu nákladů spojených se 
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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 Obec poskytovat ze svého rozpočtu do 
rozpočtu JMK na standard dopravní obslužnosti IDS JMK v následujících letech, je 
určena jako násobek částky 100,- Kč na jednoho obyvatele a celkového počtu 
obyvatel obce, zjištěného dle aktuálních statistických údajů ČSÚ z předchozího 
kalendářního roku ke dni 1.1. Celková částka, kterou se Obec na základě čl. V. odst. 
2 této smlouvy zavazuje každoročně platit bude sdělována Obci v termínu nejpozději 
do 30. 9. kalendářního roku, který předchází roku na nějž se příspěvek poskytuje. 

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

4. Obec se zavazuje v případě, že bude požadovat zajištění nadstandardní dopravní 
obslužnosti, poskytnout ze svého rozpočtu do rozpočtu JMK na nadstandard 
dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK (dále jen „nadstandard IDS JMK“) finanční 
příspěvek ve výši vypočtené dle následujícího vzorce: 

  P = C*V - T*V 

 kde:     P - požadovaná částka od obcí za nadstandardní dopravní obslužnost 

  C – nákladová cena dopravce na 1 vozokm 

  V – počet vozokm na nadstandardních spojích  

 T – tržby v dané ekonomické jednotce na 1 vozokm 

5. a. Výše finančního příspěvku, který bude Obec poskytovat ze svého rozpočtu do 
rozpočtu JMK na nadstandard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK, bude v 
následujících letech vypočítávána dle vzorce v článku V. odst. 4 na základě 
požadavku Obce na rozsah nadstandardu IDS JMK, který Obec zašle JMK nejpozději 
do 31. 10. kalendářního roku, který předchází roku, na nějž se příspěvek poskytuje. 
Výše finančního příspěvku na nadstandard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK pro 
příslušný kalendářní rok, přepočítaná na základě požadavku Obce, bude Obci 
vyčíslena a sdělena nejpozději do 30. 11. kalendářního roku, který předchází roku, na 
nějž se příspěvek poskytuje. 

b. V případě, že bude Obec požadovat zavedení či změnu nadstandardu dopravní 
obslužnosti v rámci IDS JMK v průběhu příslušného kalendářního roku, bude jí 
vyčíslení příspěvku na takový nadstandard dopravní obslužnosti sděleno formou 
dopisu do jednoho měsíce od vznesení požadavku Obce na nadstandard dopravní 
obslužnosti po předchozím projednání s koordinátorem IDS JMK. 

c. Souhlas s výší příspěvku vypočteného výše uvedeným postupem v průběhu 
kalendářního roku nebo v následujících letech udělí Obec písemně nejpozději do 15 
dnů od doručení návrhu vyčíslení výše příspěvku. V případě, že Obec svůj souhlas s 
výší příspěvku nevyjádří, nebudou nadstandardní spoje Obci poskytovány. 

6. Obec se zavazuje uhradit finanční příspěvek dle odst. 1 tohoto článku k poslednímu 
dni měsíce června 2022 a finanční příspěvek podle odst. 2 a 5a. tohoto článku 
každoročně jednou splátkou, vždy k poslednímu dni měsíce června příslušného 
kalendářního roku, a to na účet Jihomoravského kraje, Účelového fondu, jehož je 
zřizovatelem. Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 
27-9395010297/0100.  
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7. Obec se zavazuje uhradit finanční příspěvek dle odst. 5b. na nadstandard dopravní 
obslužnosti v rámci IDS JMK požadovaný Obcí v průběhu příslušného kalendářního 
roku vždy do jednoho měsíce od doručení dopisu JMK s vyčíslením příspěvku na 
takový nadstandard, a to na účet Jihomoravského kraje, Účelového fondu, jehož je 
zřizovatelem. Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 
27-9395010297/0100. 

 

IV. 

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě se stává nedílnou součástí této Smlouvy a nabývá 
platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Dodatek č. 4 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

V. 
Doložky 

 
Tento dodatek č. 4 Smlouvy byl schválen Radou Jihomoravského kraje na …… schůzi, 
konané dne …………….., usnesením č. ……………., nadpoloviční většinou hlasů všech 
členů rady kraje.  
 
Tento dodatek č. 4 Smlouvy byl schválen Zastupitelstvem obce Kobylnice na 17. zasedání, 
konaném dne 14. 12. 2021. usnesením č. 15, nadpoloviční většinou hlasů všech členů 
zastupitelstva obce. 
 
 
 

V Brně dne ………………....                                     V Kobylnicích dne 20.12.2021 

 

 

 

 

………………………………..                                        ……………………………………….                      

                za   JMK                                                                           za Obec                                              


