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Přerov 7.12.2015

Návrh pro 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 12. 
2015

Zpravodaj: Pavel Košutek, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Jitka Kočicová, vedoucí odboru evidenčních správních služeb a 
obecního živnostenského úřadu

Název návrhu:

Cyklobus Bečva – změna ve financování záměru a uzavření smlouvy o sdružení 
veřejných zadavatelů 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1 schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů při zadání veřejné 
zakázky podle § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za 
účelem společného postupu při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby zajištění 
provozu veřejné autobusové linky cyklobusu Bečva na období 2016 a 2017, a to za podmínek 
uvedených ve Smlouvě o vzniku společnosti dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření a k podpisu Smlouvy o 
vzniku společnosti dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako investor a realizátor akce, 
doporučuje zadavateli schválit výše uvedený návrh na usnesení.
Informace o finančním krytí veřejné zakázky:
- předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 450 000,- Kč bez DPH

Předpokládaná částka ve výši 450 000,- Kč k finančnímu krytí veřejné zakázky je zahrnuta do 
požadavku na rozpočet roku 2016.

Odbor koncepce a strategického rozvoje – cyklokoordinátor města



Odbor koncepce a strategického rozvoje – cyklokoordinátor města, jako odborný garant přípravy akce, 
na základě dlouhodobě potvrzeného zájmu o služby cyklobusu Bečva ze strany cestujících a 
nepopiratelného přínosu pro propagaci Cyklostezky Bečva jednoznačně doporučuje schválení 
pokračování provozu této linky. Přestože se město Hranice dále nebude finančně podílet na zajištění 
provozu této linky, zájem ze strany občanů Přerova a Lipníka nad Bečvou je dostatečný proto, aby 
byla linka nadále provozována hospodárně. Záměr byl schválen Radou města Přerova dne 26.listopadu 
2015 a Radou města Lipníka nad Bečvou 30.listopadu 2015. 

Důvodová zpráva:

Návrh na uzavření Smlouvy o společném postupu veřejných zadavatelů (statutární město Přerov, 
město Hranice a město Lipník nad Bečvou) při zadání veřejné zakázky za účelem společného postupu 
při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na služby - zajištění provozu veřejné autobusové linky 
cyklobusu Bečva na období 2016 a 2017 byl předložen ke schválení Radě města Přerova na její 30. 
schůzi dne 12. listopadu 2015. Předpokládaná hodnota zakázka činila 450 tisíc Kč s tím, že linka by 
měla být provozována v obdobném rozsahu jako v letošním roce, tedy v červnu o sobotách a nedělích, 
v červenci a srpnu o pátcích, sobotách a nedělích a v září o sobotách. Tento návrh Rada města Přerova 
stejně jako Rada města Lipníka nad Bečvou schválila. Následně město Přerov obdrželo sdělení, že 
Zastupitelstvo města Hranice svým usnesením č. 193/2015 ze dne 12. 11. 2015 rozhodlo, že město 
Hranice se dále nebude finančně podílet na zajištění provozu cyklobusu Bečva v letech 2016 a 2017. 
Důvodem bylo zřejmě nedostatečné uspokojení poptávky občanů Hranic po službách cyklobusu, který 
byl v letošní sezóně na několik týdnů dopředu zcela zaplněn rezervacemi občanů z Přerova a Lipníka 
nad Bečvou. Rezervační systém nicméně dával rovnou šanci občanům všech partnerských měst a byl 
přístupný „online“. Rozhodující byl vždy pouze čas rezervace. Město Hranice se proto již v průběhu 
roku 2015 rozhodlo poskytnout dotaci jinému dopravci, který bude zajišťovat přepravu cestujících z 
Hranic prostřednictvím nepravidelné zájezdové dopravy. Tato nepravidelná linka byla ostatně již v 
průběhu sezóny 2015 v Hranicích provozována a jezdila tedy souběžně se stávající linkou cyklobusu 
Bečva. To se projevilo i na nižším počtu cestujících z Hranic v cyklobusu Bečva. V roce 2015 
cyklobus Bečva ve směru na Bumbálku využilo 1120 cestujících, přičemž z Přerova jelo 841, z Hranic 
142 a Lipníka nad Bečvou 137 lidí. 
Odstoupení Hranic z projektu Cyklobusu Bečva znamená navýšení nákladů pro město Přerov a Lipník 
nad Bečvou. Nejedná se však o nijak dramatické zvýšení nákladů. Město Přerov by mělo nově hradit 
85 % prokazatelné provozní ztráty linky namísto původních 62 %. V absolutních hodnotách to 
znamená navýšení ze 128 tisíc Kč na 175 tisíc Kč. Město Lipník by pak hradilo zbývajících 15 % 
nákladů, tedy cca 30 tisíc korun. Jedná se o předpokládané částky, které vychází z výše tržeb z 
předešlých let, a proto se jejich konečná výše může v příštích letech mírně lišit. Procentuální podíl 
jednotlivých měst byl určen na základě počtu obyvatel partnerských měst. Tento pozměněný návrh byl 
předložen znovu ke schválení Radě města Přerova a Radě města Lipníka nad Bečvou. Oba orgány 
tento návrh schválily.Rada města Přerova návrh schválila svým usnesením č. 1038/31/11/2015 ze dne 
26.listopadu 2015, Rada města Lipníka nad Bečvou pak usnesením ze dne 30.listopadu 2015.
Na základě změny postoje města Hranice je dále požadováno, aby linka cyklobusu Bečva ve směru na 
Bumbálku nově neměla zastávku v tomto městě. Občané Přerova a Lipníka nad Bečvou tak budou mít 
větší možnost využívat služeb cyklobusu a zkrátí se i jeho jízdní doba.


