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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 18.12.2014

Předloha pro 2. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 29. 12. 
2014

Předkladatel: PAVEL KOŠUTEK, náměstek primátora

Zpracovatel: Ing. JITKA KOČICOVÁ, vedoucí odboru evidenčních správních služeb a 
obecního živnostenského úřadu
Bc. MARGITA POVAŽANOVÁ, referent oddělení dopravně správních 
agend

Název materiálu:

Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje v 
souvislosti se sjednocením dopravní obslužnosti od roku 2015

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
Olomouckého kraje s Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem 
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o., se sídlem Olomouc -
Hodolany, Jeremenkova 40b, v předloženém znění Přílohy č. 1.

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k uzavření právního úkonu dle bodu 1 
návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu této smlouvy.

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

doporučuje schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje s Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem 
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, v 
předloženém znění Přílohy č. 1 důvodové zprávy.  

Důvodová zpráva:

Dopravní obslužnost na území města Přerova je zajišťována městskou autobusovou dopravou 



(Dopravní a logistická společností, s.r.o., se sídlem v Přerově, U Žebračky 18a) a tzv. 
příměstskými linkami. Na základě Smlouvy č. 1602300104 o závazku veřejné služby k 
zajištění městské hromadné dopravy v Přerově a ostatní dopravní obslužnosti ve veřejné 
linkové osobní dopravě podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, zákona č. 513/1991 
Sb., obchodního zákoníku a vyhlášky č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové 
dopravě uzavřená dne 28. 4. 2004, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24. 11. 2009, s dopravcem 
ARRIVA MORAVA, a.s., se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava – Moravská Ostrava (dále 
jen „Smlouva ARRIVA“) je zajišťován provoz těchto příměstských linek č. 920004 Přerov-
Tršice-Lipňany, 920005 Přerov-Čekyně-Žeravice, 920006 Přerov-Kokory-Tršice, Lipňany, 
920009 Přerov-Tovačov-Lobodice, 920012 Přerov-Pavlovice u Přerova, Prusinky, 920017 
Přerov-Velký Újezd-Město Libavá, Kozlov, 920025 Přerov-Citov-Krčmaň, 920027 Přerov-
Dluhonice-Krčmaň-Olomouc, 920057 Lipník n. B- Přerov, 920061 Lipník n. B.-Lhota-
Pavlovice u Př.-Přerov, 920086 Přerov-Hranice-Opava, 920093 Přerov-Hranice-Valašské 
Meziříčí-Bílá (Cyklobus Bečva). Město Přerov se podílí poměrnou částí na úhradě 
prokazatelné ztráty vzniklé dopravci provozem na těchto linkách, přičemž za rok 2013 bylo 
uhrazeno 5,79 mil. Kč a v roce 2014 je předpoklad úhrady ve výši 5,85 mil. Kč. Obdobné 
smlouvy mají uzavřena i další města a obce Olomouckého kraje a platnost těchto smluv končí 
v průběhu let 2015 – 2017. Platnost Smlouvy ARRIVA s městem Přerov končí dnem 31. 12. 
2015.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém zasedání dne 11. 4. 2014 schválilo usnesením 
UZ/10/14/2014 sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do jednoho celku za 
příspěvku obcí 70,- Kč na každého obyvatele/rok. Problematikou sjednocení dopravní 
obslužnosti Olomouckého kraje do jednoho celku se dlouhodobě a intenzivně zabývala 
Komise pro dopravu Rady Olomouckého kraje, která svým usnesením UKD/7/4/2014 ze dne 
3. 3. 2014 doporučila Radě Olomouckého kraje souhlasit s předloženým návrhem sjednocení 
dopravní obslužnosti a doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje návrh sjednocení 
dopravní obslužnosti schválit. Olomoucký kraj přebere od obcí a měst pouze závazky 
veřejných služeb, vyjma turistických spojů – cyklobusy, tourbusy, skibusy a vyjma městské 
autobusové dopravy. Tímto postupem od ledna 2015 Olomoucký kraj zavede nový systém. 
Obce (týká se 399 obcí) již nebudou mít smlouvy k ostatní dopravní obslužnosti s dopravci, 
ale přímo s Olomouckým krajem. Díky změně systému je dán předpoklad efektivnějšího 
zajištění veřejné osobní dopravy, když bude moci být soutěžena dopravní obslužnost pro 
období po roce 2017 Olomouckým krajem jako jeden celek. 
V souladu s Metodikou sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého kraje do jednoho celku
převezme Olomoucký kraj za město Přerov současný rozsah dopravní obslužnosti stanovený 
ve Smlouvě ARRIVA, mimo turistické linky cyklobusu 920093 Přerov- Hranice – Valašské 
Meziříčí – Bílá. Rada města proto schválila usnesením 92/5/11/2014 dne 11. 12. 2014
uzavření Dodatku č. 9 ke Smlouvě ARRIVA, kterým je nadále provoz této linky pro rok 2015 
zabezpečen. Oproti roku 2014 bude rozšířen počet dní, po které bude linka provozována, tj. 
celkem za sezónu 40 spojů, oproti letošním 27. 
Dne 11. 12. 2014 byl Radou města schválen usnesením 93/5/11/2014 Dodatek č. 10 ke 
Smlouvě ARRIVA, který je trojstranným ujednáním mezi městem Přerov, dopravcem a 
Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému 
Olomouckého kraje. Tímto krokem v souladu s ust. § 1895 a násl. Občanského zákoníku s 
účinností od 1. 1. 2015 dojde k postoupení závazku a povinností v rozsahu zbývajících 11 
linek, mimo linku zmiňovaného Cyklobusu Bečva, na Olomoucký kraj, za souhlasu dopravce. 
Statuární město Přerov obdrželo od Koordinátora IDSOK, zastupujícího Olomoucký kraj, 
Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje (dále 
jen „Smlouva o příspěvku“), která byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje na 12. 
zasedání, konaném dne 19. 9. 2014, usnesením č. UZ/12/24/2014. Roční příspěvek je 



vypočten jako násobek počtu trvale žijících obyvatel (k 31.12. předchozího roku) a částky 
příspěvku na každého obyvatele. Počet trvale žijících obyvatel města Přerova k 31. 12. 2013 
je 44 538 osob (údaj uveden Olomouckým krajem) a příspěvek schválený Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje činí 70 Kč. Dle tohoto vzorce pak výpočet výsledného příspěvku 44 538 
x 70 Kč = 3 117 660,- Kč/rok. V současné době platí Olomoucký kraj na dopravní obslužnost 
celkem 818 515 000 Kč. Všechny obce budou od roku 2015 přispívat na dopravní obslužnost 
při částce 70 Kč na obyvatele 44 632 910 Kč, což je 5,45% celkového rozpočtu Olomouckého 
kraje na dopravní obslužnost.
Z výpočtu je zřejmé, že Statutární město Přerov schválením Smlouvy o příspěvku bude v 
letech 2015, 2016 a 2017 (fixní částka na všechny 3 roky) Olomouckému kraji na dopravní 
obslužnost (příměstské linky) poskytovat roční příspěvek ve výši 3 117 660,- Kč, v platbách 
dle čl. II odst. 4 Smlouvy o příspěvku. Je třeba připomenout, že za rok 2014 dopravci 
ARRIVA MORAVA, a.s. uhradí město za stejnou službu cca 5, 84 mil. Kč. Schválením 
Smlouvy o příspěvku dojde k úspoře finančních prostředků města pro rok 2015 ve výši cca 
2,6 mil. Kč, když bude nadále dle Smlouvy ARRIVA v roce 2015 hrazena jen prokazatelná 
ztráta na lince 920093 Přerov-Hranice-Valašské Meziříčí-Bílá (Cyklobus Bečva) ve výši cca 
128 tisíc. Kč a roční příspěvek dle Smlouvy o příspěvku dle shora uvedeného výpočtu. 
V návrhu rozpočtu pro rok 2015, který je předkládán na 2. zasedání Zastupitelstva města 
Přerova dne 29. 12. 2014, je v částce Provoz veřejné linkové dopravy (§ 2211, položka 
5193,ORJ 730) zahrnuta i částka potřebná k úhradám za příměstské linky, tzn. ze Smlouvy o 
příspěvku.
Rada města Přerova na své 5. schůzi 11. 12. 2014 usnesením číslo 94/5/11/2014 po projednání 
1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí 
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje s Olomouckým krajem, 
zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o., se 
sídlem Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 40b, v předloženém znění Přílohy č. 1, za 
podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2015 Zastupitelstvem města 
Přerova,
2. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k 
uzavření právního úkonu dle bodu 1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k 
podpisu této smlouvy. 

Přílohy:
Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého 
kraje


