Dodatek č. 1
ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě
pro období od roku 2021 do roku 2029
č. OLP/610/2020
uzavřený mezi těmito smluvními stranami:
Liberecký kraj
se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem, statutárním
náměstkem hejtmana, řízení resortu dopravy
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 19-7964000277/0100
dále jen "(Kraj)"
a
Obec Ohrazenice
se sídlem Turnov 1, Ohrazenice 81, 511 01
IČO: 00275956
osoba oprávněná podepsat dodatek: František Novák, starosta
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 1517992/0300
dále jen "(Obec)"

takto:

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 20. dubna 2020 Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné
linkové osobní dopravě pro období od roku 2021 do roku 2029 č. OLP/610/2020, jejímž
předmětem je vzájemná finanční spolupráce a koordinace mezi smluvními stranami při
zajišťování dopravní obslužnosti Obce (dále jen „smlouva“).
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2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je stanovení rozsahu výkonů, který Kraj na základě
této smlouvy zajistí, a celková výše částky, kterou je Obec povinna Kraji uhradit
v kalendářním roce 2022.
Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III odst. 3 smlouvy ve znění:
"Kraj na základě smlouvy s dopravcem zajistí provozování částí linek a spojů dle přílohy
č. 1 této smlouvy v celkovém rozsahu 55.502 km (jedná se o předpokládaný rozsah výkonů
pro jízdní řád 2020/2021). Celková výše částky, kterou je Obec povinna Kraji na základě
této
smlouvy
v
roce
2021
uhradit,
činí
126.572
Kč
(slovy:
stodvacetšesttisícpětsetsedmdesátdva korun českých)."
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
"Kraj na základě smlouvy s dopravcem zajistí provozování částí linek a spojů dle přílohy
č. 1 této smlouvy v celkovém rozsahu:
 55.502 km (jedná se o předpokládaný rozsah výkonů pro jízdní řád 2020/2021),
 59.174 km (jedná se o předpokládaný rozsah výkonů pro jízdní řád 2021/2022).
Celková výše částky, kterou je Obec povinna Kraji na základě této smlouvy uhradit, činí:
 v roce 2021 126.572 Kč (slovy: jedno sto dvacet šest tisíc pět set sedmdesát dva
korun českých),
 v roce 2022 206.554 Kč (slovy: dvě stě šest tisíc pět set padesát čtyři korun
českých)."
3. Článek III odst. 4 smlouvy ve znění:
"Obec a Kraj se tímto dohodly, že Obec bude hradit částku stanovenou v odst. 3 čl. III. této
smlouvy čtvrtletně, a to na základě splátkového kalendáře uvedeného v příloze č. 2 této
smlouvy. Výše čtvrtletní částky odpovídá 1/4 částky uvedené v odst. 3 čl. III této smlouvy a
činí v roce 2021 31.643 Kč. Celou částku za daný kalendářní rok dle odst. 3. čl. III. této
smlouvy je také možné zaplatit k 10. únoru daného kalendářního roku"
se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
"Obec a Kraj se tímto dohodly, že Obec bude hradit částku stanovenou v odst. 3 čl. III.
této smlouvy čtvrtletně, a to na základě splátkového kalendáře uvedeného v příloze č. 2
této smlouvy. Výše čtvrtletní částky odpovídá 1/4 příslušných částek uvedených v odst. 3
čl. III této smlouvy a činí:
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 v roce 2021 31.643,00 Kč,
 v roce 2022 51.638,50 Kč."
Celou částku za daný kalendářní rok dle odst. 3. čl. III. této smlouvy je také možné
zaplatit k 10. únoru daného kalendářního roku.
4. Přílohy č. 1 a 2 smlouvy se mění v plném rozsahu. Nové znění těchto příloh ke smlouvě je
obsahem příloh č. 1 a 2 k tomuto dodatku.
Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a dva obdrží
Obec.
3. Obec bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní Kraj
v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obec výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v
plném rozsahu v registru smluv Krajem zveřejněn. Obec prohlašuje, že skutečnosti
uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude
zveřejněn Krajem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i
v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto
dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. xxx/22/RK
ze dne 15. 03. 2022 a usnesením Zastupitelstva obce Ohrazenice č. 15/2022 ze dne
30.3.2022
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Aktualizované přílohy č. 1 a příloha č. 2
ke smlouvě, které nahrazují původní přílohy č. 1 a 2 ke smlouvě.

V Ohrazenicích dne 31.3.2022

V Liberci dne

………………………………

…………………………

Ing. Jan Sviták

František Novák
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