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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK mezi
Jihomoravským krajem, IČ 70888337 a městem Tišnovem, dle přílohy č. …….
zápisu.

Zpracováno dne 01.12.2021
Předkladatel
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Salajka Jaroslav

Navrátil Aleš
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Anotace
Zastupitelstvu města je předkládán návrh Dodatku č. 4 Smlouvy o zajištění financování
systému IDS JMK. Předmětem dodatku je navýšení příspěvku na financování systému
dopravní obslužnosti. Příspěvek se navyšuje pro rok 2022 a roky následující z 50 Kč na 100 Kč
na jednoho obyvatele/rok.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (29.11.2021
16:22)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Navýšení finančního příspěvku obcí z 50 Kč na 100 Kč na jednoho obyvatele/rok do Fondu
IDS schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dne 23. 9. 2021.
Městu byla tato informace avizována datovou zprávou dne 29. 9. 2021.
V návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2022 je již s tímto navýšením počítáno.
Důvodem pro změnu příspěvku na standard IDS, který se od spuštění této služby nezměnil
(od roku 2004 50 Kč/osoba/rok), jsou razantně rostoucí výdaje na dopravní obslužnost z
krajského rozpočtu. Navýšením bude zachována dopravní obslužnost ve stávajícím rozsahu a
kvalitě.
Dodatkem č. 4 smlouvy se město Tišnov zavazuje pro rok 2022 uhradit částku 926 700 Kč, a
to do 30. 6. 2022.

Dodatek č. 4
Smlouvy
o zajištění financování systému IDS JMK
_______________________________________________________
I.
Smluvní strany
Jihomoravský kraj
se sídlem:
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
zastoupený:
Ing. Jiřím Crhou, členem Rady Jihomoravského kraje na základě
pověření ze dne 25. 11. 2020
IČ:
70888337
DIČ:
CZ70888337
Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:
27-9395010297/0100
(dále jen „JMK“)

a
Město Tišnov
se sídlem:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „Město“)

náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
00282707
CZ 00282707
Komerční banka, a.s.
1425641/0100

II.
Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 21. 1. 2004 Smlouvu o zajištění financování
systému IDS JMK (dále jen Smlouvu) a na základě této platné a účinné Smlouvy, kterou
se cítí být vázány, dnešního dne uzavírají mezi sebou její dodatek č. 4.
III.
Smluvní strany sjednávají, že čl. V. Smlouvy mění takto:
1. Město se zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu do rozpočtu JMK na standard
dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK (dále jen „standard IDS JMK“) na kalendářní
rok finanční příspěvek ve výši násobku celkového počtu obyvatel města, zjištěného
dle aktuálních statistických údajů ČSÚ ke dni 1. 1. 2021 a částky 100,- Kč pro rok
2022 na jednoho obyvatele, tedy na rok 2022 celkem 9267 x 100 = 926.700,- Kč. Z
výše uvedené částky může být použito maximálně 5 % na úhradu nákladů spojených
se zajištěním fungování a koordinace IDS JMK (zejména zajištění informovanosti a
propagace IDS JMK, náklady související se zlepšením kvality systému IDS JMK
apod.).
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2. Výše finančního příspěvku, který bude Město poskytovat ze svého rozpočtu do
rozpočtu JMK na standard dopravní obslužnosti IDS JMK v následujících letech, je
určena jako násobek částky 100,- Kč na jednoho obyvatele a celkového počtu
obyvatel obce, zjištěného dle aktuálních statistických údajů ČSÚ z předchozího
kalendářního roku ke dni 1.1. Celková částka, kterou se Město na základě čl. V. odst.
2 této smlouvy zavazuje každoročně platit bude sdělována Městu v termínu nejpozději
do 30. 9. kalendářního roku, který předchází roku na nějž se příspěvek poskytuje.
3. Případná změna příspěvku města na standard dopravní obslužnosti IDS JMK ve výši
100,- Kč na jednoho obyvatele a rok musí být schválena Zastupitelstvem JMK a bude
upravena dodatkem smlouvy mezi JMK a Městem.
4. Město se zavazuje v případě, že bude požadovat zajištění nadstandardní dopravní
obslužnosti, poskytnout ze svého rozpočtu do rozpočtu JMK na nadstandard dopravní
obslužnosti v rámci IDS JMK (dále jen „nadstandard IDS JMK“) finanční příspěvek ve
výši vypočtené dle následujícího vzorce:
P = C*V - T*V
kde: P - požadovaná částka od obcí za nadstandardní dopravní obslužnost
C – nákladová cena dopravce na 1 vozokm
V – počet vozokm na nadstandardních spojích
T – tržby v dané ekonomické jednotce na 1 vozokm
5. a. Výše finančního příspěvku, který bude Město poskytovat ze svého rozpočtu do
rozpočtu JMK na nadstandard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK, bude v
následujících letech vypočítávána dle vzorce v článku V. odst. 4 na základě
požadavku Města na rozsah nadstandardu IDS JMK, který Město zašle JMK
nejpozději do 31. 10. kalendářního roku, který předchází roku, na nějž se příspěvek
poskytuje. Výše finančního příspěvku na nadstandard dopravní obslužnosti v rámci
IDS JMK pro příslušný kalendářní rok, přepočítaná na základě požadavku Města,
bude Městu vyčíslena a sdělena nejpozději do 30. 11. kalendářního roku, který
předchází roku, na nějž se příspěvek poskytuje.
b. V případě, že bude Město požadovat zavedení či změnu nadstandardu dopravní
obslužnosti v rámci IDS JMK v průběhu příslušného kalendářního roku, bude jí
vyčíslení příspěvku na takový nadstandard dopravní obslužnosti sděleno formou
dopisu do jednoho měsíce od vznesení požadavku Města na nadstandard dopravní
obslužnosti po předchozím projednání s koordinátorem IDS JMK.
c. Souhlas s výší příspěvku vypočteného výše uvedeným postupem v průběhu
kalendářního roku nebo v následujících letech udělí Město písemně nejpozději do
15 dnů od doručení návrhu vyčíslení výše příspěvku. V případě, že Město svůj
souhlas s výší příspěvku nevyjádří, nebudou nadstandardní spoje Městu
poskytovány.
6. Město se zavazuje uhradit finanční příspěvek dle odst. 1 tohoto článku k poslednímu
dni měsíce června 2022 a finanční příspěvek podle odst. 2 a 5a. tohoto článku
každoročně jednou splátkou, vždy k poslednímu dni měsíce června příslušného
kalendářního roku, a to na účet Jihomoravského kraje, Účelového fondu, jehož je
zřizovatelem. Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu
27-9395010297/0100.

2

7. Město se zavazuje uhradit finanční příspěvek dle odst. 5b. na nadstandard dopravní
obslužnosti v rámci IDS JMK požadovaný Městem v průběhu příslušného
kalendářního roku vždy do jednoho měsíce od doručení dopisu JMK s vyčíslením
příspěvku na takový nadstandard, a to na účet Jihomoravského kraje, Účelového
fondu, jehož je zřizovatelem. Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu
27-9395010297/0100.

IV.
1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě se stává nedílnou součástí této Smlouvy a nabývá
platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v
registru smluv.
3. Dodatek č. 4 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
V.
Doložky
Tento dodatek č. 4 Smlouvy byl schválen Radou Jihomoravského kraje na …… schůzi,
konané dne …………….., usnesením č. ……………., nadpoloviční většinou hlasů všech
členů rady kraje.
Tento dodatek č. 4 Smlouvy byl schválen Zastupitelstvem města ……… na … zasedání,
konaném dne ……………., usnesením č. ……………, nadpoloviční většinou hlasů všech
členů zastupitelstva města.

V Brně dne ………………....

V Tišnově dne

………………………………..
za JMK

……………………………………….
za Město
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