
Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje

Smluvní strany:

Statutární město Přerov
Se sídlem: Bratrská 709/34, 750 11 Přerov
Zastoupený: Pavlem Košutkem, náměstkem primátora 
IČ: 00301825
Bankovní spojení: 1884482379/0800
(dále jako „poskytovatel“)

Olomoucký kraj

Sídlo: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
IČ: 60609460
Zastoupený: Koordinátorem Integrovaného dopravního systému

Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 40b, PSČ 779 00
Zastoupený: Mgr. Jaroslavem Tomíkem, ředitelem
IČ: 72556064
(dále jen „KIDSOK“)

Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
Číslo účtu:    107-8577360277/100
(dále jen „příjemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí příspěvku na 
zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje:

I.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytování finančního příspěvku (dále jen „příspěvek“), 
kterým poskytovatel přispívá příjemci na zajišťování dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje, na samostatný, výše uvedený účet. Příjemce příspěvek použije 
na zabezpečení dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje.

II.

Výše příspěvku a lhůta jeho splatnosti

1. V souladu s usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje (ZOK) č. UZ/10/14/2014 
konaného dne 11. 4. 2014 poskytne poskytovatel příjemci příspěvek ve výši 70,- Kč 
(slovy sedmdesát korun českých) ročně na jednoho obyvatele poskytovatele.



2. Pro výpočet roční výše příspěvku v letech 2015 až 2017 bude rozhodný počet 
obyvatel poskytovatele k 31. 12. 2013, pokud nebude smluvními stranami 
sjednáno jinak. 

Výše ročního příspěvku poskytovatele na dopravní obslužnost bude vypočítána 
dle následujícího vzorce:

Počet trvale žijících obyvatel (k 31. 12. 2013) * částka příspěvku schválená 
ZOK = výsledný příspěvek (44 538 x 70 = 3 117 660,- Kč)

3. Výsledný roční příspěvek se vypočítá pomocí výše uvedeného vzorce. Příjemce 
pošle poskytovateli písemnou nebo elektronickou výzvu, jež bude obsahovat 
celkovou roční výši příspěvku, který má poskytovatel uhradit příjemci.

4. Smluvní strany se dohodly, že příspěvek bude poskytovatel poskytovat příjemci 
v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši ¼ ročního příspěvku, a to vždy do 20. 
dne prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, bankovním převodem na účet 
příjemce 107-8577360277/100 pod VS: IČO poskytovatele, do textu „zpráva pro 
příjemce“ bude uveden název obce. 

5. V případě prodlení poskytovatele s poskytnutím kterékoliv čtvrtletní splátky příspěvku 
je příjemce oprávněn požadovat po poskytovateli vedle poskytnutí této čtvrtletní 
splátky příspěvku také zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % této splátky. 

III.

Ostatní práva a povinnosti

1. Příjemce se zavazuje, že použije příspěvek výhradně k zajištění dopravní 
obslužnosti území Olomouckého kraje, kdy poskytnutý příspěvek bude použit na 
úhradu prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků veřejné služby
vzniklé na základě smlouvy s příjemcem.

2. V případě, že nedojde k realizaci účelu smlouvy, je příjemce povinen vrátit 
poskytnutý příspěvek poskytovateli. 

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015 a smluvní strany podpisem této 
smlouvy tuto skutečnost potvrzují.

2. Změny této smlouvy lze provádět formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.



3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží 
poskytovatel a dvě obdrží příjemce.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu této smlouvy 
v souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé 
a svobodné vůle, že obě smluvní strany souhlasí s celým obsahem.

6. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Přerova na x. zasedání,
konaném dne xxxxxx, usnesením č. xxxxx.

7. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje
na 12. zasedání, konaném dne 19. 9. 2014, usnesením č. UZ/12/24/2014.

V Přerově  dne ………           V Olomouci dne……………..

………………………………                                        ………………………………….
     Za poskytovatele               Mgr. Jaroslav Tomík     

                                       ředitel KIDSOK
   


