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1. Návrh Kraje Vysočina na zapojení města do spolufinancování Veřejné dopravy Vysočiny 

Popis 
K rukám starosty města byl doručen návrh Kraje Vysočina na  zapojení města do spolufinancování 
Veřejné dopravy Vysočiny, a to  jednak uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku v souvislosti se 
zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina a dále uzavřením Smlouvy o úhradě 
kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou.  
Předložené návrhy smluv považujme za velmi obecné - neobsahují nebo neřeší některé podmínky 
a dopady související se zaváděním VDV, především: 
• Stávající podmínky pro zapojení Žďáru do VDV tak, jak jsou navrženy, požadují po městu Žďár 

nad Sázavou nově úhradu každoročního příspěvku ve výši cca 1,5 mil. Kč, avšak nepřináší 
významné zlepšení stávajícího stavu dopravní obslužnosti města, naopak v některých 
souvislostech se podle dostupných podkladů jedná dokonce o snížení jejího stávajícího 
rozsahu a výhodnosti pro občany města.  

• Není jasně stanoven standard a nadstandard služeb, na které má město přispívat.  
• Není zřejmé, jak se případně bude řešit úprava příspěvku při změně dopravní obslužnosti 

území města.  
• Po městě je požadován příspěvek na roky 2021 až 2023. Předpokládáme, že pro prakticky 

stejné dopravní výkony, jako byly a jsou doposud realizovány. Nové jízdní řády veřejné linkové 
dopravy VDV, ke kterým mělo město řadu, a to i zásadních připomínek, a kraj/krajský úřad mu 
jen v malé míře vyhověl, by měly být teprve zaváděny. Zavedením nových jízdních řádů VDV 
bude kromě jiného zhoršena obslužnost centra města krajskými spoji, což zajisté bude mít 
dopad na zvýšení individuální dopravy a s tím souvisejících negativních vlivů na chod města a 
může mít vliv i na provoz naší MHD a tedy to vyvolá další zvýšení souvisejících nákladů města 
bez zásadního zlepšení jeho dopravní obslužnosti. 

• Příspěvek pro roky 2021 až 2023 je navržen ve stejné výši podle počtu obyvatel k  1.1.2019. 
K uvedenému datu měl Žďár 20.847 obyvatel, roční příspěvek z rozpočtu města by tak byl vždy 
1.459.290 Kč, i když počet obyvatel města každoročně klesá. 

• Žďár přispívá ročně z rozpočtu města na MHD cca 9,5 milionů Kč a autobusovým dopravcům 
do 250 tisíc Kč pro ostatní dopravní obslužnost místních částí - tzv. dopravní obslužnost obcí. 
Není zřejmé, zda a které konkrétní spoje dopravní obslužnosti obcí a podle jakého klíče již 
dnes jsou a do budoucna budou zahrnuty do VDV a hrazeny krajem. Předpokládáme, že pro 
všechny obce bude tato služba zajištěna a hrazena krajem obdobně, nejlépe transparentním 
systémovým řešením. Toto očekáváme, že bude jednoznačně definováno do 
standardu/nadstandardu obslužnosti obce. 

• Není řešena kompenzace za činnosti, které by měly obce vykonávat pro kraj – například podle 
článku 2.5 schváleného materiálu http://extranet.kr-
vysocina.cz/samosprava/soubory/rada/materialy/2016/30/RK-30-2016-27pr01.pdf, který se 
odvolává na článek 1.1.3 materiálu http://extranet.kr-
vysocina.cz/samosprava/soubory/rada/materialy/2016/30/RK-30-2016-27pr02.pdf, by mělo 
město jako vlastník označníků MHD provádět poměrně často kontroly, což bude zabírat i určité 
procento úvazku pracovníka města. Nejsou navržena pravidla využívání označníků MHD pro 
informování o VDV na společných zastávkách. Není zřejmé kdo a jaké náklady v této 
souvislosti ponese. 

• Ve smlouvě navržené na dobu 3-let není řešena možnost dřívějšího ukončení smlouvy. 
 
Integrace krajské regionální dopravy, která zajistí účelnou, efektivní a kvalitní dopravní obslužnost 
celého území kraje, je velmi vítaným projektem. Je žádoucí, aby bylo dosaženo vyváženého 
systému veřejné dopravy, který i území našeho města posune směrem k většímu využití 
atraktivnější a potřeby občanů lépe pokrývající hromadné dopravy.  



 
 
Dopad do rozpočtu města 
Navýšení výdajů o navržený příspěvek ve výši cca 1,5 mil. Kč od roku 2021. 
 
Geneze případu 
- 
 
Návrh řešení 
Na základě výše uvedeného Popisu je doporučeno návrh vzít na vědomí. 
Další kroky bude v této věci MěÚ činit pod vedením starosty a místostarostky města.  
 
Varianty návrhu usnesení 

-  

Doporučení předkladatele 
Schválit dle návrhu 
 
 
Stanoviska 
Téma konzultováno s doc. Ing. Pavlem Drdlou, Ph.D., Univerzita Pardubice 
 
 
 



Vai:ena pani starostko, vazeny pane starosto, 

l ng. J an Hylis 

clen rady kraje 
Ziikova 57, 587 33 Jihlava, Ceska republika 

V Jihlave 11. kvetna 2020 

KUJI44195/2020 

Kraj Vysocina zajist'uje dopravni obsluznost uzeml kraje drazni a linkovou dopravou a tento ukol 

povai.uje za jeden z nejvyznamnejsich. Jeho snahou je poskytnout obcanum kraje tuto vei'ejnou 

slui.bu kvalitni, pfijatelnou, dostupnou a pi'atelskou pro vsechny obcany. Z tohoto duvodu realizuje 

projekt Vei'ejna doprava Vysociny. Od 15. 12. 2019 doslo k provedeni zasadni zmeny v drai.ni 

doprave. V linkove doprave se v soucasne dobe vychazi ze stavajiclho stavu, postupne jsou 

pi'ipravovany zmeny, nektere nejnalehavejsi a dopravne nejpotrebnejsi jiz byly realizovany. 

Napi'iklad kraj v ramci Vei'ejne dopravy Vysociny pi'evzal do sve objednavky velkou cast tzv. 

komercnich spoju, kterYm hrozilo zruseni, v nektef9ch pi'epravnlch trasach doslo k zavedeni 

novych spoju. Pro cestujicl Kraje Vysocina je velkym pi'lnosem i zavedeni jednotne j izdenky, bez 

rozd ilu, ktef9m spojem pod objednavkou kraje bude cesta realizovana. 

Z techto duvodu Zastupitelstvo Kraje Vysocina usnesenim c. 0612/05/2018/ZK ze dne 11 . 9. 2018 

rozhodlo pozadovat po obclch pi'lspevek na zabezpeceni dopravni obsluznosti v oblasti obce 

vei'ejnymi sluzbami v ramci Vei'ejne dopravy Vysociny. Jedna se o spoluucast obcl na financovani 

vei'ejne dopravy ve vysi 70 Kc za obcana obce/rok. Pro vypocet castky se pouzije pocet obyvatel 

obce k 1. 1. roku 2019 die udaju Ceskeho statistickeho ui'adu, zvei'ejneneho v publikaci ,Pocet 

obyvatel v obcich", dany pocet se pouzije pro vypocet vyse pi'ispevku pro obdobi roku 2021 -

2023. Vyse pi'ispevku pro jednotlive obce Kraje Vysocina je uvedena v pi'lloze c. 1. V pi'floze c. 

2 Vam pi'edkladame niMh smlouvy na zajisteni spolufinancovani dopravni obsluznosti Kraje 

Vysocina. 

Soucasne Vam navrhujeme u spoju, ktere pi'ipadne objednava vase obec pi'imo u dopravce, tuto 

objednavku neprovadet u dopravce, ale prostrednictvim objednavky kraje, kdy financni uhradu 

budete provadet na ucet kraje. K tomuto je nutne uzavi'it na dane vykony Smlouvu o uhrade 

kompenzace na zajistenl dopravni obsluznosti vei'ejnou linkovou osobni dopravou, jejiz navrh 

pi'ikladame v pfiloze c. 3. Toto feseni m1sledne umoznl rozs!rit jednotny tarif VDV i na vykony, 

ktere nynl objednavajl nektere obce pi'imo u dopravcu. V pi'ipade, ze o objednavku 

prostrednictvim kraje mate zajem, kontaktujte, pracovnfky oddelenl dopravni obsluznosti, Odboru 

Zizkova 57. 587 33 Jihlava. IGO: 70890749 
ID datove schranky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 



~-

Kraj Vysocana 
dopravy a silnicniho hospodafstvl, Krajskeho ufadu Kraje Vysocina, ktei'i Vam objasni blizsl 

podminky tohoto navrhu. 

Vazena pan I starostko, pane starosto, 

vefim, ze je naslm spolecnym zajmem fungujlcl a kvalitni dopravnl obsluznost Kraje Vysocina, ze 

i v realizaci dalslch kroku projetu Vefejna doprava Vysociny budeme spolecne postupovat 

k dosazenl tohoto clle, proto Vas zadam o odpovedny pflstup a zapojeni do spolufinancovanl 

Vei'ejne dopravy Vysociny. S jakymikoliv pflpadnymi dotazy se, prosim, obracejte na Krajsky ui'ad 

Kraje Vysociny, Odbor dopravy a silnicniho hospodarstvl, oddelenl dopravnl obsluznosti. 

Dekuji za spolupraci. 

S pozdravem 

I J Digitalne n g . a n podepsallng. Jan 
Hylis 

H Y 1•1 Sv Datum: 2020.05.11 
08:25:42 +02'00' 

Strana: 2 



Obec Pocet obyvatel k 1. 1. 2019 vyse prfspevku 
Baliny 122 8540 
Blazkov 284 19880 
Blfzkov 336 23520 
Bobrova 900 63000 
Bobruvka 240 16800 
Bohdalec 278 19460 
Bohdalov 1151 80570 
Bohunov 258 18060 
Borovnice 190 13300 
Bory 790 55300 
Brezejc 137 9590 
Brezf 174 12180 
Brezf nad Oslavou 283 19810 
Brezske 173 12110 
Budec 189 13230 
Bukov 193 13510 
Bystrice nad Pernstejnem 8110 567700 
Bysovec 166 11620 
Cikhaj 108 7560 
Cerna 297 20790 
Dalecfn 643 45010 
Dankovice 154 10780 
Dlouhe 255 17850 
Dobra Voda 375 26250 
Dolnf Hermanice 503 35210 
Dolnf Libochova 150 10500 
Dolni Rozinka 605 42350 
Frysava pod Zakovou horou 341 23870 
Hamry nad Sazavou 1582 110740 
Hera lee 1320 92400 
Hermanov 213 14910 
Hodfskov 154 10780 
Horni Libochova 200 14000 
Horni Radslavice 87 6090 
Hornf Rozfnka 76 5320 
Chlumek 164 11480 
Chlumetfn 205 14350 
Chlum-Korouhvice 42 2940 
Jablonov 346 24220 
Jamy 611 42770 
Javorek 96 6720 
Jimramov 1145 80150 
Jfvovf 282 19740 
Kadolec 178 12460 
Kadov 152 10640 
Karlov 109 7630 
Knezeves 149 10430 
Korouzne 264 18480 
Kotlasy 111 7770 



Kozlov 196 13720 
Krasne 113 7910 
Krasneves 289 20230 
Kridla 354 24780 
Krizanky 402 28140 
Krizanov 1855 129850 
Krovi 603 42210 
Kuklik 205 14350 
Kundratice 180 12600 
Kyjov 45 3150 
La vicky 547 38290 
Lhotka 220 15400 
Usek 377 26390 
Usn a 56 3920 
Mala Losenice 275 19250 
Martinice 461 32270 
Matejov 210 14700 
Merin 1994 139580 
Meziricko 183 12810 
Milasfn 45 3150 
Milesfn 81 5670 
Mirosov 143 10010 
Moravec 612 42840 
Moravecke Pavlovice 51 3570 
Netfn 360 25200 
Nfzkov 981 68670 
Nova Ves 161 11270 
Nova Ves u Noveho Mesta na Mor 653 45710 
Nove Dvory 324 22680 
Nove Mesto na Morave 10098 706860 
Nove Sady 224 15680 
Nove Veself 1326 92820 
Navy Jimramov 64 4480 
Nyklovice 165 11550 
Obyctov 427 29890 
orechov 314 21980 
Oslavice 696 48720 
Oslavicka 122 8540 
Osova Bftyska 920 64400 
Osove 84 5880 
Ostrov nad Oslavou 963 67410 
Otfn 329 23030 
Pavlinov 259 18130 
Pavlov 342 23940 
Petra vee 259 18130 
Pikarec 333 23310 
Pisecne 185 12950 
Pocftky 231 16170 
Podesfn 248 17360 
Podoll 95 6650 



Pokojov 152 10640 
Polnicka 817 57190 
Prosetin 377 26390 
Rae ice 41 2870 
Racin 127 8890 
Raden ice 164 11480 
Radesin 111 7770 
Radesinska Svratka 609 42630 
Radkov 175 12250 
Radnoves 98 6860 
Radnovice 321 22470 
Radostin 157 10990 
Radostin nad Oslavou 933 65310 
Rodkov 101 7070 
Rosicka 47 3290 
Rousmerov 110 7700 
Rovecne 623 43610 
Rozsec 93 6510 
Rozsochy 708 49560 
Rozna 789 55230 
Ruda 386 27020 
Rudolec 210 14700 
ReCice 466 32620 
Sazava 674 47180 
Sazomfn 245 17150 
Sejrek 169 11830 
Sirakov 264 18480 
Sklene 106 7420 
Sklene nad Oslavou 232 16240 
Skorotice 132 9240 
Skrinarov 155 10850 
snezne 705 49350 
Spelkov 44 3080 
Strachujov 134 9380 
Stranecka Zhor 614 42980 
Strazek 837 58590 
Stritez 104 7280 
Sulkovec 170 11900 
Svetnov 472 33040 
Sviny 104 7280 
Svratka 1403 98210 
Skrdlovice 667 46690 
Stepanov nad Svratkou 709 49630 
Tasov 677 47390 
Tri Studne 105 7350 
Ubusinek 94 6580 
Uhrinov 355 24850 
Ujcov 470 32900 
Ujezd 251 17570 
Uncin 193 13510 



Vatfn 329 23030 
Vecov 713 49910 
Vechnov 341 23870 
Velka Bites 5193 363510 
Velka Losenice 1220 85400 
Velke Janovice 124 8680 
Velke Mezirfcf 11484 803880 
Velke Tresne 111 7770 
Veprova 421 29470 
Vestfn 157 10990 
vezna 222 15540 
Vfden 458 32060 
Vidonfn 164 11480 
Vir 714 49980 
Vlachovice 132 9240 
Vlkov 285 19950 
Vojnuv Mestec 777 54390 
Vysoke 192 13440 
Zablati 221 15470 
Zadnf Zhorec 142 9940 
Znetfnek 206 14420 
Zubi'i 498 34860 
Zvole 661 46270 
Zdanice 231 16170 
Zd'ar nad Sazavou 20847 1459290 



Smlouva 
o poskytnuti prispevku v souvislosti se zajistenim dopravni obsluznosti na uzemi 

Kraje Vysocina, 
uzemi obce ............ ....... . 

1. Kraj Vysocina 

zastoupeny: MUDr. Jirim Behounkem, hejtmanem Kraje Vysocina 

k podpisu smlouvy poveren: 

lng. Jan Hylis, clen rady kraje po oblast dopravy a silnicniho hospodai'stvi 

se sidlem: Zizkova 57, 587 33 Jihlava 

ICO: 70890749 

bankovni spojeni: 

c. uctu: 

(dale jen kraj) 

2. Obec ............ . 

(dale jen obec) 

Clanek 1 

Zakladni ustanoveni 

1. Tato smlouva je uzavrena die § 1746 odst. 2 zakona c. 89/2012 Sb., obCanskeho 
zakoniku, ve zneni pozdejsich pi'edpisu. 

2. Smluvni strany prohlasujf, ze majf zajem na zabezpeceni dopravnf obsluznosti v oblasti 
obce vei'ejnymi sluzbami v ramci ,Vei'ejne dopravy Vysociny"(dale jen VDV) 

Clanek 2 

Ocel smlouvy 

1. Kraj zajisti dopravni obsluznost obce v rozsahu schvalenem Zastupitelstvem Kraje 
Vysocina die§ 35 odst. 2, pism. g) zakona c. 129/2000 Sb., o krajich (krajske zrizeni), ve 
zneni pozdejsich pi'edpisu. 

2. Obec se bude podilet na financovanl dopravnf obsluznosti ve forme pi'fspevku die teto 
smlouvy. 



Clanek 3 

Piedmet smlouvy 

1. Obec poskytne kraji financnf prfspevek po dobu platnosti smlouvy, a to v castce 70,
Kc/kalendarni rok na 1 obyvatele dane obce (za pocet obyvatel obce se pro ucely teto 
smlouvy povazuje pocet obyvatel obce k 1. 1. roku 2019 die udaju Ceskeho statistickeho 
uradu, zverejneneho v publikaci .Pocet obyvatel v obcich", dany pocet obyvatel plati pro 
obdobi 2021 - 2023). Obec poskytne financni prispevek pro roky 2021 -2023 a to: 

pro rok 2021 do 31. 8. 2021 

pro rok 2022 do 31. 8. 2022 

pro rok 2023 do 31 . 8. 2023. 

Financni prispevek bude obci poskytnut na bankovni ucet kraje: 

Bankovni spojenf: 
Cislo uctu: ili•l 
Variabilnf symbol: poskytovatele 
Specificky symbol: cislo smlouvy kraje 

Clanek 4 
Ustanoveni spolecna a zaverecna 

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou a to do 31. 12. 2023. 

2. Tato smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnfch stran a a ucinnosti dnem 
uverejnenf v informacnim systemu verejne spravy - Registru smluv. Obec v"Yslovne 
souhlasi se zverejnen fm ceh~ho textu teto smlouvy veetne podpisu v informacnim 
systemu verejne spravy - Registru smluv. Zakonnou povinnost die § 5 odst. 2 zakona 
c. 340/2015 Sb., o registru smluv splnf kraj a splneni teto povinnosti pisemne potvrdf 
obci. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve ctyrech vyhotovenich, z nichz kraj obdrii dve vyhotoveni a 
obec dve vyhotoveni. 

4. Pripadne zmeny teto smlouvy mohou byt sjednany pouze pfsemnymi dodatky. 

5. Tato smlouva byla schvalena Radou Kraje Vysocina na ............ zasedani, konanem 
dne .................................. , usnesenim c ................................... . 

6. Tato smlouva byla schvalena Radou I Zastupitelstvem obce ............. na ........... . 
zasedani, konanem dne ............. .... ................. , usnesenim 

c.··· ·······························. 

V Jihlave dne V ................. dne 





Smlouva o uhrade kompenzace na zajisteni dopravni obsluznosti verejnou linkovou 
osobni dopravou 

uzavfena mze uvedeneho dne, mesfce a roku v souladu s ustanovenfmi § 24 zakona 
c. 129/2000 Sb., o krajich (krajske zrizeni), ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen ,krajske 
zrizeni") a § 159 a nasi. zak. c. 500/2004 Sb., spravni rad 

Obec 
Zastoupena: xxxxx 
se sidlem: xxxxx 
ICO: xxxxxxx 
bankovni spojeni: xxxx, a.s., pobocka xxxxxx 
c. uctu: xxxxx 

a 

Kraj Vysocina 
zastoupeny: MUDr. Jirim Behounkem, hejtmanem Kraje Vysocina 
k podpisu smlouvy poveFen: 
lng. Jan Hylis, clen rady kraje po oblast dopravy a silnicniho hospodarstvi 
se sidlem: Zizkova 57, 587 33 Jihlava 
ICO: 70890749 
bankovni 
c. uctu: 

se vzhledem k tomu, ze 

a) Smluvnf strany se dohodly na spolupraci pi'i zajisteni dopravni obsluznosti uzemi 
obce xxxxxxxx formou nadstandardni objednavky. 

b) Provoz linek verejne linkove osobni dopravy se uskutecnuje pres hranice 
zastaveneho uzemi obce xxxxxxxx. 

c) Kraj Vysocina i obec xxxxxx maji zajem na rozvoji svych uzemi pri vedomi spadovosti 
obci na uzemi Kraje Vysocina do mesta xxxxxxx, 

smluvni strany se dohodly takto: 

I. 
Predmet a ucel smlouvy 

1. Predmetem teto smlouvy je zaj isteni dopravni obsluznosti uzemi obce xxxxx vei'ejnou 
dopravou pod objednavkou Kraje Vysocina die Prilohy c. 1 teto smlouvy. 

2. Soucasne tate smlouva upravuje podminky spoluprace pi'i zajisteni dopravni 
obsluznosti. 

II. 
Prava a povinnosti smluvnich stran 

1. Kraj Vysocina se prosti'ednictvim smlouvy o vefejnych sluzbach uzavi'ene s obci xxxxx 
zavazuje zajistit dopravni obsluznost obce xxxxx linkami uvedenymi v Pffloze c. 1 tete 
smlouvy. 



2. Obec xxxxxxx se zavazuje za podmfnek teto smlouvy hradit Kraji Vysocina kompenzaci 
za obdobf platnosti JR, a to od 15. 12. 2019 do 31 . 12. 2020, a za obdobf od 1. 1. 2021 
do dne predchazejfcfho termfnu celostatnf zmeny jfzdnfch radu v prosinci 2021 , kte,Y 
bude urcen organem verejne spravy opravnenym die platnych pravnfch predpisu, 
stanovene v souladu s cl. II. odst. 2 teto smlouvy. 

3. Rozsah spoju zajist'ujfcfch dopravnf obsluznost na Iince die Prflohy c. 1 teto smlouvy 
bude stanoven vzdy zapisem vyhotovenym pred pocatkem obdobf platnosti JR za Kraj 
Vysocina vedoucfm odboru dopravy a silnicnfho hospodarstvf a za obec xxxxxx 
starostkou/starostou obce, a to na obdobf platnosti JR. V zapise bude stanovena 
maximalnf castka kompenzace, ktera bude za obdobf platnosti JR maximalne zaplacena 
a vyse zalohy na kompenzaci die cl. Ill odst. 2 a 3 teto smlouvy. Zapisy bude mozno 
podle vyvoje dopravnf a financnf situace v prubehu doby platnosti JR aktualizovat. 
Zapisy budou podepisovat kontaktnf osoby, za Kraj Vysocina vedoucf odboru dopravy a 
silnicnfho hospodarstvf a za obec xxxxxxx starostka/starosta obce. 

Ill. 
Uhrada kompenzace 

1. Vyse kompenzace za dobu platnosti JR (K) je dana nasledujfcfm vzorcem: 

kde 
K je kompenzace 

Ci je aktualnf platna cena za 1 km na Iince, placena na zaklade smlouvy o 
verejnych sluzbach dopravci xxxxxx a.s. 

KM je skutecny pocet kilometru ujetych dopravcem na Iince na uzemf druhe 
smluvnf strany (v souladu se zapisem die cl. II odst. 3 teto smlouvy se jedna o 
vzdalenost nutnou k zajistenf obsluhy uzemf obce xxxxxxx za obdobf 
vymezena die cl. II. odst. 2) 

Ti je vyse tr:Zeb bez DPH na 1 km pripadajfcf na kilometry ujete na Iince po 
uzemf druhe smluvnf strany (v souladu se zapisem die cl. II odst. 3 teto 

smlouvy se jedna o vzdalenost nutnou k zajistenf obsluhy uzemf obce 
xxxxxxxx) 
je konkretnf spoj v ramci linky 

2. Obec xxxxxxxx zaplatf Kraji Vysocina pro kazde obdobi die c. II. odst. 2 jako zalohu na 
kompenzaci die odst. 1 tohoto clanku castku ve vysi stanovene zapisem die cl. II odst. 3 

teto smlouvy, a to za obdobf 15. 12. 2019-31 . 12.2020, do 31. 8. 2020 za obdobi 1. 1. 
2021 do dne predchazejfcfho terminu celostatni zmeny jizdnfch radu v prosinci 2021 , 
kte,Y bude urcen organem verejne spravy opravnenym die platnych pravnich predpisu, 
do 31. 8. 2021 . 
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3. Vyuctovani kompenzace (K) die odst. 1 tohoto clanku v cleneni die Prilohy c. 2 teto 
smlouvy, na ktere vznikl smluvni strane narok za prislusne obdobi vymezene die cl. II. 
odst. 2, bude druhe smluvnf strane doruceno v listinne a elektronicke podobe do 
15. 2. roku nasledujiciho po roce predchazejicim, za nejz se kompenzace hradi. 

4. V pripade, ze by kompenzace (K) vypoctena die odst. 1 tohoto clanku die skutecnych 
vstupnfch udaju za prfslusne obdobf platnosti JR presahovala vysi maximalnf castky 
kompenzace (vysi zaplacene zalohy) die cl. II. odst. 3 teto smlouvy, obec xxxxxxxx je 
povinen tento rozdfl doplatit, a to do 28. 2. roku nasledujfcfho po roce predchazejicim, 
za nejz se kompenzace hradi. 

5. V prfpade, ze by vypocet kompenzace die vzorce uvedeneho v odst. 1 tohoto clanku (K) 
die skutecnych vstupnich udaju za prislusne obdobi vymezene die cl. 11. odst. 2 byl nizsi 
nez maximalni castka kompenzace (vyse zaplacene zalohy) zaplacena die cl. Ill. odst. 2 
teto smlouvy, je Kraj Vysocina povinen preplatek vratit do 15. 3. roku nasledujiciho, za 
nejz se kompenzace hradi. 

6. Vzajemne platby mezi smluvnimi stranami budou probihat na cisla uctu, ktera jsou 
uvedena v zahlavi teto smlouvy u identifikace smluvnich stran. 

IV. 
Trvani smlouvy 

Tato smlouva se sjednava na dobu urcitou a to do dne predchazejiciho termfnu celostatni 
zmeny jizdnich radu v prosinci 2021 , ktef"Y bude urcen organem verejne spravy opravnenym 
die platnych pravnich predpisu s tim, ze zajistenf dopravni obsluznosti die cl. II. odst. 1 a 2 
teto smlouvy zapocne od 15. 12. 2019. 

v. 
Ostatni ujednani 

1. Smluvnf strany se dohodly, ze tuto smlouvu mohou vypovedet, a to z nasledujicich 
duvodu: 

a) jestlize strana porusujfci smlouvu vedela v dobe uzavreni smlouvy s prihlednutim 
k ucelu smlouvy, ze druha strana nebude mit zajem na plneni povinnosti pri 
takovem poruseni smlouvy, 

b) nesplneni zavazku Kraje Vysocina die cl. II. odst. 1 teto smlouvy, 
c) nesplneni zavazku obce xxxxxx die cl. II. odst. 2 teto smlouvy, 

Vypovedni doba cini 1 mesic a pocina bezet prvnim dnem mesice nasledujiciho po 
mesici, v nemz byla vypoved' druhe smluvni strane dorucena. Vypovedi vsak neni 
dotcena povinnost podle odst. 3 tohoto clanku. 

2. Tato smlouva muze byt predcasne ukoncena take dohodou smluvnich stran. 

3. V pripade ukonceni teto smlouvy z jakehokoliv duvodu pred uplynutim pffslusneho 
obdobi vymezene die cl. II. odst. 3, jsou si smluvni strany povinny uhradit kompenzaci 
(K) za obdobi svych uskutecnenych zavazku die cl. II . odst. 1 a 2 teto smlouvy 
vypoctene v souladu s cl. Ill. odst. 1 teto smlouvy, a to do 15 pracovnich dnu od 
doruceni uplneho a spravneho vyuctovani za pfislusne obdobi platnosti JR. 
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VI. 
Zaverecna ustanoveni 

1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a ucinnosti dnem uverejneni 
v informacnlm systemu verejne spravy - Registru smluv. Kraj Vysocina vyslovne 
souhlasi se zverejnenim celeho textu teto smlouvy v informacnim systemu vefejne 
spravy - Registru smluv. Zakonnou povinnost die § 5 odst. 2 zakona c. 340/2015 Sb., 
~tr~ smluv splnf Kraj Vysocina a splneni tete povinnosti pisemne potvrdi obci -
- · Ucastnici teto smlouvy cini nespornym, ze jiz pfed podpisem smlouvy dopravce 
zabezpecil dopravni obsluznost uzemi obce xxxxxx die Pfilohy c. 1 teto smlouvy, die 
jfzdniho radu platneho Od XX. XX. 20XX. 

2. Zmeny teto smlouvy lze provadet formou pisemnych dodatku podepsanych obema 
smluvnfmi stranami. Pro pripad, ze by u spoju, ktere jsou uvedeny v zapise 
vyhotovovanem die cr. II odst. 3 teto smlouvy, melo dojft z technickych duvodu pouze ke 
zmeme jejich ciselneho oznacenl, aniz by se menil jejich dopravni vyznam, se smluvnf 
strany dohodly, ze ke zmene zapisu dojde dorucenim jednostranneho pfsemneho 
oznameni jedne smluvni strany zaslaneho druhe smluvni strane, ktere bude obsahovat 
konkretni informaci 0 zmene cisel spoju vcetne uvedeni data, od ktereho je zmena 
platna. Oznameni die predchozi vety budou za smluvnl strany odesilat kontaktni osoby 
uvedene v zahlavi teto smlouvy u identifikace smluvnich stran. 

3. Tato smlouva je sepsana ve ctyrech vyhotovenich, z nichz dve vyhotoveni obdrti Kraj 
Vysocina a dve vyhotoveni obdrti obec xxxxx. 

4. Nedilnou soucasti teto smlouvy je: 
Pfffoha c. 1 - Pfehled linek provozovanych z duvodu obsluhy uzemi obce xxxxx 
Pfiloha c. 2 - Vzor vyuctovani kompenzace 

5. Obe smluvnf strany prohlasuji, ze souhlasi se zveFejnenim textu teto smlouvy v souladu 
s ustanovenimi zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pi'istupu k informacim, ve zneni 
pozdejs ich predpisu. 
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VII. 
Dolozky 

Tato smlouva byla schvalena Radou Kraje Vysocina na XX. zasedanf, konanem dne XX, 
usnesenfm c. XX 

Tato smlouva byla schvalena Zastupitelstvem obce xxxxx na xx. zasedanf, konanem dne 
xx.xx.20xx, usnesenfm c.xx. 

v Jihlave dne 

Kraj Vysocina 

lng. Jan Hylis, 
clen rady kraje pro oblast dopravy 
a silnicnfho hospodarstvf 

Ve xxxxx dne 

obec xxxxxx 

xxxxxx 
starostka/starosta 
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