
 

 
 
Krajský ú řad 
 
Číslo Ústeckého kraje: 14/SML1717 
Číslo Obce:  

 
 

DODATEK Č. 6 
 

KE SMLOUVĚ O FINANČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ 
PŘÍMĚSTSKÉ DOPRAVY VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ 

DOPRAVOU 
 
 
 

uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 
Ústeckým krajem,  
Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČ:    70892156 
DIČ:    CZ70892156  
Zastoupeným:  Oldřichem Bubení čkem , hejtmanem Ústeckého kraje 
 
na straně jedné (dále jen „Ústecký kraj “)  
 
a  
 
Statutárním m ěstem Ústím nad Labem, 
Sídlo:  Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
IČ:  00081531 
DIČ:  CZ00081531 
Zastoupeným:  Ing. Věrou Nechybovou , primátorkou Statutárního města Ústí 

nad Labem 
 
na straně druhé (dále jen „Obec “, společně s Ústeckým krajem dále jen „Smluvní strany “). 
 
 
1. Smluvní strany mezi sebou dne 11. 9. 2014 uzavřely Smlouvu o finanční spolupráci 

při zajišťování příměstské dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou (dále jen 
„Smlouva“), jejímž účelem je (i) zajištění provozu veřejné linkové dopravy na linkách 
a spojích uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy dopravcem, který pro Obec zajišťuje 
dopravní obslužnost územního obvodu Obce, a (ii) nastavení principů poskytování 
finančního příspěvku Obci ze strany Ústeckého kraje na úhradu nákladů spojených 
s provozem veřejné linkové dopravy na linkách a spojích uvedených v příloze č. 1 
této Smlouvy dopravcem, který pro Obec zajišťuje dopravní obslužnost územního 
obvodu Obce, a to v rozsahu, v jakém jsou jejich trasy vedeny mimo územní obvod 
Obce, a to v období od 1. 1. 2015 do prosince 2024. Dne 7. 4. 2015 byl ke Smlouvě 



  

uzavřen dodatek č. 1. Dne 19. 6. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 
17. 9. 2015 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 3. Dne 29. 2. 2016 byl ke Smlouvě 
uzavřen dodatek č. 4. Dne 7. 6. 2016 byl ke Smlouvě uzavřen dodatek č. 5.  

2. Vzhledem k tomu, že se Smluvní strany v souladu s čl. II Smlouvy dohodly na změně 
časového a místního vymezení vybraných linek a spojů uvedených v příloze č. 1 
Smlouvy, nahrazuje se tímto v celém rozsahu:  

(a) dosavadní znění přílohy č. 1 Smlouvy novým zněním uvedeným v příloze č. 1 
tohoto dodatku; 

(b) dosavadní znění přílohy č. 2 Smlouvy novým zněním uvedeným v příloze č. 2 
tohoto dodatku. 

3. Obec se zavazuje, že od 1. 9. 2016 bude zajišťovat provoz veřejné linkové dopravy 
na linkách a spojích uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku Smlouvy v rozsahu, 
v jakém jsou jejich trasy vedeny mimo územní obvod Obce, a to za podmínek 
stanovených ve Smlouvě. 

4. Ústecký kraj se zavazuje k úhradě nákladů dle znění přílohy č. 2 Smlouvy, které 
Obci vzniknou v souvislosti se zajišťováním provozu linek a spojů uvedených 
v příloze č. 1 tohoto dodatku Smlouvy v rozsahu, v jakém jsou jejich trasy vedeny 
mimo územní obvod Obce, a to za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

5. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Ústeckého kraje 
č. __________  ze dne 17. 8. 2016 a na základě usnesení Rady Statutárního města 
Ústí nad Labem č. ______ ze dne _______.  

6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran. Je 
vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
2 vyhotoveních. 

7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nadále 
v platnosti. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné 
vůle a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže 
připojují své podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne…………. … V Ústí nad Labem dne…………… 

 

 

………………………………………. 

 

 

………………………………………. 

Oldřich Bubení ček 

hejtman Ústeckého kraje 

Ing. Věra Nechybová 

primátorka Statutárního města Ústí nad 
Labem 

Přílohy: 
Příloha č. 1 Vymezení linek a spojů 
Příloha č. 2 Výpočet výkonů a finančního příspěvku 
 

 


