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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 13.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Pavel Košutek, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Ing. Jitka Kočicová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje s Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního 

systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

na své schůzi dne 21.09.2017 usnesením č. 3194/77/10/2017 podala návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje s Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného 

dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci. 

 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu 

doporučuje schválit uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje s Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného 

dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, ve znění Přílohy č. 2 důvodové 

zprávy. Předmětem tohoto Dodatku je změna aktuálního počtu trvale žijících obyvatel v Přerově a z 

tohoto vyplývající změna výše finančního příspěvku za zajišťování sjednocené dopravní obslužnosti 

Olomouckého kraje, na tzv. příměstskou dopravu. 

 

Důvodová zpráva: 



Dopravní obslužností se dle ustanovení § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen „Zákon o veřejných službách“) rozumí zabezpečení 

dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do 

zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení 

kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému 

rozvoji územního obvodu. 

  

Kraje (Olomoucký kraj) a obce dle ustanovení § 3 odst. 1 Zákona o veřejných službách ve své 

samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost 

veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou 

linkovou dopravou a jejich propojením.  
Obec (město Přerov) dle ustanovení § 3 odst. 3 Zákona o veřejných službách zajišťuje dopravní 

obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti kraje.  
Město Přerov, stejně tak obce a další města Olomouckého kraje začleněné do systému IDSOK, na 

základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku poskytují Olomouckému kraji finanční příspěvek na zajištění 

dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.  

  

Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi městem 

Přerov a Olomouckým krajem je platná od 12.01.2015 (dále jen „Smlouva o poskytnutí příspěvku“). 

  

Výpočet roční výše příspěvku v letech 2015 až 2017 byl stanoven v čl. II. Smlouvy o poskytnutí 

příspěvku a vycházel ze vzorce - počet trvale žijících obyvatel (k 31.12.2013), který dle údajů 

Českého statistického úřadu pro město Přerov byl 44 538, násobený částkou příspěvku schválenou 

Zastupitelstvem Olomouckého kraje (70,- Kč ročně na jednoho obyvatele). Dle tohoto výpočtu 

poskytovalo město Přerov v uvedených letech Olomouckému kraji příspěvek ve výši 3.117.660,- 

Kč/rok.  
Z důvodu blížícího se konce roku 2017 obdrželo město Přerov Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

příspěvku na období od 01.01.2018 do 31.12.2019, jejímž předmětem je změna počtu trvale žijících 

obyvatel dle údajů Českého statistického úřadu k 01.01.2017 https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-

obyvatel-v-obcich-k-112014-aco9yecp09) a pro město Přerov to je 43 791 obyvatel. 

  

Vzorec výpočtu roční výše příspěvku v letech 2018 až 2019 a ani částka příspěvku 70,- Kč na jednoho 

obyvatele, se nemění.  

  

Schválením a podepsáním Dodatku č. 1 by město Přerov v letech 2018 a 2019 přispívalo na 

zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje částkou ve výši  
43.791 x 70 = 3.065.370,- Kč/rok, 

což je snížení o 52.290,- Kč/rok, oproti období 2015 – 2017. 

  

Příspěvek je hrazen z rozpočtu odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, 

částka 3.065.370,- Kč je zahrnuta do požadavků odboru na rozpočet pro rok 2018.   

  

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

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého 

kraje  

 

 


