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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 7.11.2016 

Návrh pro 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 11. 

2016 

Zpravodaj:  Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova 

Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Jitka Kočicová, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Schválení záměru statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku – Městská 

autobusová doprava v Přerově 2018 – 2028.  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova zadat veřejnou zakázku na služby v přepravě 

cestujících veřejnou linkovou dopravou s názvem „Městská autobusová doprava v Přerově 

2018 – 2028“. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu doporučuje Zastupitelstvu 

schválit usnesení v předloženém znění s odkazem na argumenty uvedené v důvodové zprávě.  

 

Odbor řízení projektů a investic, úsek oddělení přípravy řízení projektů, veřejných zakázek a 

dotací a realizace investic 

Oddělení PZD k předloženému materiálu nemá připomínek.  

 

Důvodová zpráva: 

Předkládaný návrh na schválení záměru zadat veřejnou zakázku vychází ze skutečnosti, že statutární 

město Přerov (jako objednatel) uzavřelo, v režimu mimořádné situace a přímým zadáním, Smlouvu o 

veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 194/2010 Sb., o 

veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen 

„ZVS“), s ARRIVA MORAVA, a.s., Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 



25827405 (jako dopravce). Platnost této smlouvy končí nejpozději dnem 8. 2. 2018. Statutární město 

Přerov má zákonnou povinnost uzavřít, nejpozději do data vypršení platnosti této smlouvy na základě 

výběrového řízení, smlouvu novou. V souladu s § 3 odst. 3 ZVS obec zajišťuje dopravní obslužnost ve 

svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti území kraje. Nyní je dopravní obslužnost 

zajišťována celkem 9 linkami. Roční rozsah činí 752 tis. tarifních km a max. 6 % ostatních km. 

Úhrada kompenzace dopravci ze strany města dle smlouvy pro rok 2017 je 24,91 Kč/km a činí tudíž 

cca 20 mil/rok.  

Pro období od 1. 1. 2018 je však nutno upravit rozsah dopravní obslužnosti města, když 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (dále jen „KIDSOK“) bylo 

městu sděleno, že nebude od tohoto data dále zajišťovat dopravní obsluhu místních částí města 

Přerova, a to Čekyně a Žeravic. Tímto dojde k navýšení o cca 65 tis. tarifních km/rok. Zároveň z 

důvodu trvalých připomínek občanů města z ul. Svépomoc, tř. Gen. Janouška a Optiky bude upravena 

dopravní obslužnost města o víkendu – posílení o 1 linku ve vybraných časech, což přinese také 

navýšení tarifních km, ač ne tak významné. Z popsaných důvodů je tedy předpoklad, že dopravní 

obslužnost města autobusovou dopravou bude zajištěna od roku 2018 v rozsahu cca 820 tis tarifních 

km/rok, včetně ostatních km cca 900 tis. km/rok. Ač prozatím nejsou zpracovány technické a provozní 

podmínky na takovýto rozsah dopravní obslužnosti lze předpokládat, že bude zajišťována cca 19 

vozidly (k tomu 3 záložní). Předpokládaná nákladová cena (úhrada kompenzace dopravci + výnosy) 

činí cca 37 mil. Kč/rok., což představuje při ročních výnosech cca 12 – 12,5 mil. Kč konečnou úhradu 

kompenzace od města ve výši cca 25 mil/rok.  

I když stávající smlouva končí nejpozději dnem 8. 2. 2018, s ohledem na shora uvedené změny v 

rozsahu dopravní obslužnosti, je nutné zahájit provoz dle nové smlouvy od 1. 1. 2018. Smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících bývají obvykle uzavírány na dobu 8 – 10 let. Důvodem je 

značná administrativní i finanční náročnost procesu kontraktace s dopravcem a nutnost investice do 

vozového parku a s tím spojená potřeba určité optimální délky trvání smlouvy. Délku trvání smlouvy o 

veřejných službách v přepravě cestujících je třeba rovněž posuzovat ve vztahu k požadavkům na 

maximální či průměrné stáří vozidla (9 let), proto se doba 10 let jeví jako nejvhodnější.  

  

Předmět veřejné zakázky: 
Zajištění provozu Městské autobusové dopravy v územním obvodu statutárního města Přerova na 

období 2018 - 2028, a to v souladu s platnými licencemi a jízdními řády, vydanými příslušným 

dopravním úřadem, při zachování kontinuity začlenění provozu v rámci IDSOK (Integrovaného 

dopravního systému Olomouckého kraje) a dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 

111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek a zákona č. 194/2010 

Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Cílem veřejné zakázky je 

zajištění veřejné služby - efektivní dopravní obslužnosti v územním obvodu města, zejména s ohledem 

na požadavek dosáhnout co nejlepšího „poměru výkon a cena“. Dopravce bude Závazek veřejné 

služby dle Smlouvy provozovat v celkovém max. dopravním výkonu cca 900 tis. km, tj. 820 tis. 

tarifních km a max. 9 % sjednaných ostatních výkonů (přístavné, odstavné, přejezdové a servisní km) 

v kalendářním roce. 

  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 370.000.000 Kč bez DPH  

Financování této veřejné zakázky bude zajištěno z provozní části rozpočtu statutárního města Přerova, 

platného pro příslušný rozpočtový rok. Správcem rozpočtu je Odbor evidenčních správních služeb a 

obecního živnostenského úřadu. Dílčím správcem rozpočtu pak oddělení dopravně správních agend 

odboru. 

  

Návrh rámcového harmonogramu: 
listopad 2016  

schválení záměru Zastupitelstvem města zadat veřejnou zakázku, 

listopad - únor 2016  

externí poradenská firma připravuje dokumentaci pro vyhlášení výběrového řízení (zadávací 

dokumentace, návrh smlouvy, atp.) ve spolupráci s odborem PRI a ESŽ (zajištění technických, 

kvalifikačních a provozních podkladů pro zadávací dokumentaci)  

březen 2017  



Zahájení zadávacího řízení  

Červenec 2017  

Schválení vítězného účastníka VZ 

Srpen 2017 

Podepsání nové smlouvy na zajištění MAD 

Říjen 2017  

Ukončení výběrového řízení 

01.01.2018  

Zahájení provozu MAD dle nové smlouvy  

  

V případě schválení záměru zadat tuto veřejnou zakázku zahájí odbory PRI a ESŽ organizační kroky 

spojené s přípravou zadávacího řízení a zajistí realizaci zadávacího řízení postupem dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) ve spolupráci s externím 

administrátorem.  

  

Rada města Přerova na své 55. schůzi konané dne 20. 10. 2016 usnesením číslo 2053/55/6/2016 po 

projednání: 

  

1. podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit záměr statutárního města Přerova zadat 

veřejnou zakázku na služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou s názvem „Městská 

autobusová doprava v Přerově 2018 – 2028“.  

 

 


