
Dodatek č. 2 smlouvy ě. 0/031,|l2010/DoP
o poskytnutí finančního příspěvku za účeIem zajištění dopravní obsIužnostl d|e

zákona é,.11111994 sb., o si|niční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na
území Zlínského kraje veřejnou autobusovou Iinkovou dopravou

Smluvní stranv:

,|. Z|ínský kraj
Sídlo: Z|ín, třída Tomáše Bati 21, Psč 761 90
zástupce: MVDr. Stanis|av Mišák, hejtman kraje
lC: 70891320
(dá|e jen ,,kraj'')

2. Obec
Sídlo:
zástupce:
tc:

Zlechov
č. p. 540, Zlechov, Psč 687 1o
lng. ondřej Machala, starosta
00291 609

(dá|e jen,,poskytovate|..)

Smluvní strany se dohodly, Že účinností tohoto dodatku se dosavadníznění SMLOUVY
č. 0/0311l2010lDoP (včetně dodatku č. 1 smlouvy) o poskytnutí finančního příspěvku
za úěe|em zajištění dopravní obslužnosti, mění takto:

1) Č!. !l- Předmět smlouvy nově zní:

Předmětem sm|ouvy je poskytnutí finančního příspěvku poskytovate|em za úče|em
uvedeným v článku |. této sm|ouvy v ce|kové částce rovnající se součinu částky
100,- Kč, což je výše příspěvku na jednoho obyvate|e a počtu obyvate| poskytovate|e.
Počet obyvate| pro Úče|y sm|ouvy je určen dle vyh|ášky ministerstva financí
o procentním podí|u na výnosu DPH a dani z příjmu (dá|e jen ,,Vyh|áška..) ve znění
p|atném k 1.1. přís|ušného roku, za který se poskytuje finanční příspěvek. Pro rok
2015 je počet obyvate| 1693.

2) c|. ||| _ Závazek poskytovatele nově zní:

Poskytovate| se zavazuje kaŽdý rok poskytnout finanční příspěvek kraji ve výši
vypočtené pod|e článku ||. této sm|ouvy ve |hůtě a za podmínek stanovených v č|ánku
V. této sm|ouvy. Výše příspěvku vypočtená pod|e č|ánku l|. této sm|ouvy pro rok2015
činí 169300'- Kč a v |etech nás|edujících bude krajem písemně sdě|ena'

3) Čl. M . Závazek kraje nově zní:

Kraj se zavazuje pouŽít poskytnutý finanční příspěvek na Úhradu nejvýše 20%
z ce|kové prokazate|né ztráty a to pouze sm|uvním dopravcům provozujícím veřejnou
|inkovou autobusovou dopravu na území Z|ínského kraje v rozsahu schvá|eném
orgány kraje. Kraj z jiných zdrojů uhradí uvedeným smluvním dopravcům nejméně
80% z ce|kové prokazate|né ztráty' Tato úhrada bude provedena na zák|adé
uzavřených sm|uv o závazku veřejné s|uŽby s dopravci.



4) cI. V - Platební podmínky nově zní:

Finanční příspěvek bude uhrazen poskytovate|em na bankovní Účet kraje .

bankovní spojení česká spořiteIna, a.s.
čís|o účtu 2786182/0800
variabilní symbo! 2300291609
specifický symbol
ve dvou sp|átkách ve výši Yz ce|kové částky v termínech do 15.6. přís|ušného roku a
do 1 5.1 0. přís|ušného roku, případně (d|e aktuá|n ích moŽností obce/města)
jednorázově k prvnímu termínu, tj. do 15.6 přís|ušného roku.

5) Čl. Vl. nově zní:

Úče|u poskytnutífinančního příspěvku má být dosaŽeno v obdobíod 01. 01. do 31' 12'
přís|ušného roku, zakterý se poskytuje finanční příspěvek.
Kraj před|oŽí finanční vypořádání finančního příspěvku1 poskytovateIi do 28' 02.
nás|edujícího roku' Ke stejnému datu vrátí kraj poskytovate|i nepouŽ|té peněŽní
prostředky na účet sdě|ený písemnou formou příjemci.

6| Záv ěreěné ustanoven í

Tento dodatek by| vyhotoven Ve třech originálech, znichŽ kraj obdrŽí dvě vyhotovení
a poskytovate| jedno vyhotovení.

Tento dodatek by| projednán a schvá|en orgány poskytovatele
dne: ! * ,jjlli- čís|o usnesení: č:,4

Tento dodatek by| projednán a schvá|en Zastupite|stvem Z|ínského kraje
dne: /!:. |;, ,..i:,. I-. čís|o usnesení: l \1i.,1',/ .'' lv l.,;.,i-.

V ','. l n .i',.; í{ dne '' * ' .j. Ve Z|íně dne ť t -05.2015

L-,//// / "
|ng. ondřej Macha|a
starosta

MVDr. Stanis|av Mišák
hejtman Zlínského křaje

l Finanční vypořádání příspěvku bude zveřejněno na u'ebovérri portálu Zlínského kraje (http://ullvlv'kr-
z i i n s k,r . e z/-o d d e I e n i - ve re-i n e " d o pIev!{L{9. h1 ryi ).


