
SMLOUVA 
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ 

MIKROREGIONU ČESKÝ RÁJ 
NA ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU CYKLOBUSOVÉ DOPRAVY V TURISTICKÉM MIKROREGIONU 

ČESKÝ RÁJ V ROCE 2020 
                                                                                                                                                      Smlouva č.: DS2020/05320 

 

kterou v souladu s ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, uzavřely tyto smluvní strany: 
 
 Mikroregion Český ráj 

 
se sídlem: Vyskeř 88, 512 64 

zástupce: Vlasta Špačková 

IČO: 
 

6955950 
 

bankovní spojení: ČSOB a.s. 

č. účtu:  195607071/0300 

 
(dále jen „poskytovatel“) 

a 
                                         Královéhradecký kraj 

 
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D, hejtman 

IČO: 
DIČ: 

70889546 
CZ70889546 

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové 

č. účtu:  78-7544530247/0100 

 
(dále jen „příjemce“) 
 
 

I. úvodní ustanovení 
 

Příjemce zajišťuje na základě ust. § 3 odst. 2) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících, v pl. znění dopravní obslužnost na svém území veřejnou linkovou dopravou, při níž dochází 
i k zajištění provozu cyklobusové dopravy v turistickém Mikroregionu Český ráj, tedy oblasti činnosti 
poskytovatele. Poskytovatel se rozhodl na základě žádosti příjemce poskytnout příjemci dotaci 
na zajištění uvedené služby, kterou příjemce zajišťuje, a to dle dále uvedených podmínek.  
 
 

II. výše dotace, podmínky jejího poskytnutí a užití 
 

1. Dotace bude příjemcem užita k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti (v rozsahu 
přílohy č. 1) v zájmovém území poskytovatele. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout dotaci 



ve výši 43.500 Kč (slovy: čtyřicet tři pět set korun českých) v termínu do 31. 10. 2020 na účet příjemce 
uvedený výše. Tato částka je stanovena jako 8,5% podíl předpokládaného příspěvku příjemce na 
cyklobusy (dopravcům) v roce 2020. Dále se poskytovatel dotace zavazuje poskytnout dotaci ve výši  
14 000,- Kč (slovy: čtrnáct tisíc korun českých) v termínu do 31. 10. 2020 na účet příjemce uvedený 
výše. Tato částka je stanovena jako příspěvek na cyklozařízení (batoh) na lince 630077. 
2. Poskytovatel vylučuje užití dotace nebo její části na kompenzaci vyúčtované ztráty vytvořenou 
spoji, které budou zpožděné na výjezdu z výchozí zastávky o více než 15 minut nebo zpožděných 
na příjezdu do cílové zastávky o více než 15 minut, pokud zpoždění nebude způsobeno vyšší mocí 
(například nesjízdnost pozemní komunikace na trase linky z důvodu následků přírodních vlivů). 
3. Příjemce provede vyúčtování poskytnuté dotace a toto vyúčtování zašle elektronicky do konce 
ledna 2021 poskytovateli dotace. Vyúčtováním dotace se rozumí informace o tom, zda daný spoj byl 
skutečně realizován a to ve struktuře za jednotlivé měsíce. 
4. Příjemce prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci, a pokud se tak stane, sdělí tuto 
informaci bez zbytečného odkladu poskytovateli. 
 

III. sankční ustanovení 
 

1. V případě, že poskytovatel nedodrží podmínky plnění, tj. bude v prodlení s úhradou dotace, 
může být příjemcem účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení.  
2. V případě, že příjemce poruší povinnosti, stanovené touto smlouvou nebo právními předpisy, 
kterými se řídí právní poměry vzniklé na základě této smlouvy, může poskytovatel postupovat dle § 22 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

IV. závěrečná ustanovení 
 

1. Poskytovatel se zavazuje doručit příjemci v písemné nebo elektronické podobě, nejpozději 
2 měsíce před celostátně vyhlášeným termínem změny jízdních řádů, požadavky na jejich změny. 
Změnou se rozumí i požadavek na zrušení příslušných spojů. Na základě těchto požadavků uzavřou 
případně poskytovatel a příjemce dodatek k této smlouvě.  
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že uzavřená smlouva podléhá povinnosti uveřejnění 
v registru smluv a dohodly se, že toto uveřejnění provede poskytovatel. Smluvní strany souhlasí s tím, 
aby v registru smluv byla smlouva uveřejněna v plném rozsahu, tak jak byla uzavřena, výslovně potom 
vyslovují souhlas se zveřejněním osobních údajů, pokud takové smlouva obsahuje. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží kraj a dva Dobrovolný svazek 
obcí Mikroregionu Český ráj. 
4. Smlouva může být měněna pouze písemným číslovaným dodatkem. 
5. Tato smlouva nabývá účinnosti s ohledem na ust. § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí poskytovatel.  
6. Tato smlouva byla schválena shromážděním starostů dobrovolného svazku obcí Mikroregion 
Český ráj dne  4. června 2020 č. usnesení 8c) a radou Královéhradeckého kraje dne 29.6.2020 č. 
usnesení RK/20/994/2020 

 
 
V Hradci Králové dne 22.7.2020               V Vyskři dne 16.6.2020 
 
 
 
 
 
__________________________                __________________________ 
                Příjemce       Poskytovatel  
 



 

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Mikroregionu Český ráj na zajištění 
provozu cyklobusové dopravy v turistickém regionu Český ráj  

      

      
Dopravní výkony za 
období: 30.5.-30.9.2020    
      

Linka Spoj Čas Počet spojů za období Km Km celkem 

670391 1 9:35 43 23 989 

670391 2 9:45 43 23 989 

670391 3 11:35 43 23 989 

670391 4 11:45 43 23 989 

670391 5 14:45 43 23 989 

670391 6 14:48 43 23 989 

670391 7 16:45 43 23 989 

670391 8 16:48 43 23 989 

670391 101 9:35 29 23 667 

670391 102 9:45 29 23 667 

670391 103 11:35 29 23 667 

670391 104 11:45 29 23 667 

670391 105 14:45 29 23 667 

670391 106 14:48 29 23 667 

670391 107 16:45 29 23 667 

670391 108 16:48 29 23 667 

260626 2 9:28 43 7 301 

260626 3 8:20 24 7 168 

260626 4 9:28 24 7 168 

260626 5 8:40 43 7 301 

260626 10 16:28 43 7 301 

260626 12 16:28 24 7 168 

260626 13 15:40 43 7 301 

260626 15 15:40 24 7 168 

540392 1 8:00 9 11 99 

540392 2 9:30 9 6 54 

540392 5 13:35 9 7 63 

540392 6 14:25 9 10 90 

540392 101 8:00 19 11 209 

540392 102 9:30 19 6 114 

540392 103 10:30 19 11 209 

540392 106 14:25 19 10 190 

540392 107 15:30 19 7 133 

540392 108 16:25 19 10 190 

Celkem         16 475 

 


