
Pořadové číslo: 21/6

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 6.10.2016

Návrh pro 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 10. 
2016

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru

Název návrhu:

Senior taxi v Přerově

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje realizaci služby Senior taxi v Přerově pro občany s trvalým pobytem na území 
města Přerova, kteří dovršili 65 let a starších, v podobě dle důvodové zprávy, s termínem
zahájení služby od 1. 2. 2017.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2017

2. ukládá Radě města Přerova realizovat kroky k zajištění služby Senior taxi v Přerově.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.1.2017

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu:

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

2212 Sankční platby přijaté od 
jiných subjektů

3 534,0 +400,0 3 934,0

2322 500 Přijaté pojistné náhrady 107,5 +24,0 131,5



PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 
opatření

rozpočet po 
úpravě

4349 62X Ostatní sociální péče a 
pomoc ostatním skupinám 
obyvatelstva

399,0 +374,0 773,0

6171 35X Činnost místní správy 
(informatika, GIS)

14 549,3 + 45,0 14 594,3

6171 360 Činnost místní správy 
(správa)

20 211,6 + 5,0 20 216,6

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 54. schůzi dne 5. 10. 2016 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit realizaci služby 
Senior taxi v Přerově pro občany s trvalým pobytem na území města Přerova, kteří dovršili 65 let a 
starších, v podobě dle důvodové zprávy, s termínem zahájení služby od 1. 2. 2017

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje realizaci služby Senior taxi dle návrhu na usnesení. Podmínkou realizace je současné 
schválení finančních prostředků, na nichž závisí možnost vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na 
provozovatele služby. 

Odbor ekonomiky

Příslušné odbory požádaly o rozpočtová opatření – posílení rozpočtu celkem o 424 000 Kč. Finanční 
prostředky budou použity na úhradu konkrétně vykonaných jízd, pořízení tiskárny a spotřebního 
materiálu pro tisk průkazek pro seniory a pořízení loga na autotaxi. Za tímto účelem budou do 
rozpočtu města zapojeny zvýšené příjmy ze sankčních plateb a pojistných náhrad.

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu k předloženému materiálu 
uvádí, že služba Senior taxi musí být provozována v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Řidiči zajišťující službu Senior taxi, v souladu s Obecně 
závaznou vyhláškou č. 4/2013 o podmínce pro řidiče taxislužby k zahájení nebo nabízení přepravy na 
území statutárního města Přerova, musí zkouškou prokázat znalosti místopisu, obsluhy taxametru, 
právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochrany spotřebitele a při provozování 
taxislužby na území statutárního města Přerova mít u sebe osvědčení o složené této zkoušky. Bylo by 
vhodné požadovat určité standardy pro vozidla (např. stáří vozidla, ekologický pohon, EURO 6, počet 
přepravených cestujících, funkční klimatizace, nekuřácké vozidlo, atp.), vzhledem k tomu, že někteří 
dopravci provozují taxislužbu vozidly, které sice mají platnou STK, ale jsou značně opotřebovaná. 

Odbor vnitřní správy

VNITŘ garantuje SVŠ zajištění souvisejících ICT služeb v rámci realizace projektu (zakoupení 
tiskárny, software, zapojení techniky, apod.) a zajištění loga na vozidlo, kterým bude služba 
provozována.

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování 

Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro sociální začleňování na svém jednání dne 5. 10. 
2016 podal návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit realizaci služby Senior taxi v Přerově pro 



občany s trvalým pobytem na území města Přerova, kteří dovršili 65 let a starších, v podobě dle 
důvodové zprávy, s termínem zahájení služby od 1. 2. 2017.


