
 

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění 
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 

 
 

Smluvní strany:  

Statutární město PŘEROV 
Sídlo: Bratrská 709/34, 750 11  Přerov 
Zastoupený: Ing. Tomášem Navrátilem, uvolněným členem rady na základě 
usnesení Zastupitelstva Statutárního města Přerova č. 6/1/6/2018 ze dne 05.11.2018 
IČO : 00301825 
DIČ: CZ00301825 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: výdajového: 27-1884482379/0800 
         příjmového: 19-1884482379/0800 
(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 1211/40b, PSČ 779 00 
   Zastoupený: Ing. Kateřinou Suchánkovou, MBA, ředitelkou 

IČ: 72556064 
DIČ: CZ72556064 
(dále jen „KIDSOK“) 

Bankovní spojení:  Komerční banka Olomouc 
Číslo účtu:      107-8577360277/0100 
 
(dále jen „příjemce“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o 
poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje: 

 
Preambule 

 
Tento dodatek smlouvy se uzavírá za účelem úpravy výpočtu roční výše finančního 
příspěvku (dále jen „příspěvek“), kterým poskytovatel přispívá příjemci na zajišťování 
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, na samostatný, výše uvedený účet, na 
období od 1. 1. 2020. Příjemce příspěvek použije na zabezpečení dopravní 
obslužnosti území Olomouckého kraje. 
 

 

 

 



 

I. 

Změna smlouvy 
 
V čl. II. Smlouvy odst. 2 se nahrazuje text s novým zněním: 
 
Pro výpočet roční výše příspěvku v letech od roku 2020 je rozhodný počet obyvatel 
poskytovatele k 1. 1. 2019 dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem. 

 
Výše ročního příspěvku poskytovatele na dopravní obslužnost bude vypočítána dle 
následujícího vzorce: 
 
Počet trvale žijících obyvatel (k 1. 1. 2019) x částka příspěvku schválená ZOK 
(150 Kč) = výsledný příspěvek: 43 186 x 150 = 6 477 900 Kč. 
 
Obě strany se dohodly, že výši ročního příspěvku, počínaje platbou za rok 2021, je 
příjemce oprávněn každoročně jednostranně zvýšit o tolik procent, kolik činila 
meziroční inflace za uplynulý kalendářní rok, když pro stanovení výše této inflace je 
rozhodující cenový index spotřebitelských cen uveřejněný Českým statistickým 
úřadem. Zvýšení ceny ročního příspěvku je objednatel povinen oznámit na 
elektronickou adresu obce po zveřejnění údajů na stránkách ČSÚ, nejpozději do 15. 
ledna aktuálního kalendářního roku. 
 
 

II. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zveřejní KIDSOK, který je k tomu 
zmocněn.   
 

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží 
poskytovatel a dvě obdrží příjemce. 
 

3. 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. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé  
a svobodné vůle, že obě smluvní strany souhlasí s celým obsahem. 
 

5. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Přerov na xx. zasedání, konaném 
dne xx.xx. 2019, usnesením č. xx/2019. 
 

6. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 17. zasedání, 
konaném dne 23. 9. 2019, usnesením č. UZ/17/24/2019. 
 
 



 

 
V Přerově dne ………              V Olomouci dne ............... 
 
 
………………………………                                        …………………………………. 
     Za poskytovatele              Ing. Kateřina Suchánková, MBA    
                                           ředitelka KIDSOK 


