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Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr na zajištění provozu cyklobusu Bečva na léta 2018 a 2019 dle důvodové 

zprávy. 

 

2 schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů (smlouva o vzniku společnosti) 

při zadání veřejné zakázky zajištění provozu cyklobusu Bečva v letech 2018 - 2019 podle § 7 

zákona č. 134/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato smlouva je 

uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor koncepce a strategického rozvoje – cyklokoordinátor města 

Odbor koncepce a strategického rozvoje – cyklokoordinátor města, jako odborný garant přípravy akce, 

na základě pokračujícího zájmu o službu cyklobusu Bečva ze strany cestujících a nepopiratelného 

přínosu pro propagaci Cyklostezky Bečva a Moravské stezky doporučuje schválení pokračování 

provozu této linky. Zájem ze strany občanů Přerova a Lipníka nad Bečvou bude navíc podpořen 

nabídkou nové trasy linky. 

 

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: 

 



Na základě průzkumu trhu byla vyčíslena předpokládaná celková hodnota zakázky na 230 000,- Kč 

(DPH se zde neuplatňuje) a tato částka je plně zohledněna ve schváleném rozpočtu města Přerova na 

rok 2018. 

 

 

Důvodová zpráva: 

Cyklobus Bečva je již provozován městem Přerov a městem Lipník nad Bečvou již od roku 2013, 

přičemž v roce 2014 byl pro tyto účely pořízen přípojný vozík s kapacitou 30 kol. Cyklobus až do 

roku 2015 vykazoval vždy výborné výsledky, nicméně od roku 2016 je patrný postupný pokles zájmu, 

který byl částečně způsoben poklesem atraktivity trasy a částečně i odchodem města Hranice z 

projektu v roce 2016. Město Přerov proto koncem roku 2017 uspořádalo anketu, ve které zjišťovalo, 

zda by občané obou partnerských měst Přerova a Lipníka měli zájem o přepravu do jiných lokalit než 

na Bumbálku (Cyklostezka Bečva). Až doposud totiž linka jezdila výhradně po trase Cyklostezky 

Bečva, konkrétně po trase Přerov – Lipník – Valašské Meziříčí – Rožnov p. R. – Horní Bečva – Bílá, 

Bumbálka st. hr. Nově byly lidem v anketě nabídnuty trasy, které jsou obtížně dostupné stávající 

veřejnou dopravou a současně jsou atraktivní z hlediska cykloturistiky a pěší turistiky. Byla to trasa na 

hrad Bouzov a trasa do Moravského Berouna (Oderské vrchy - údolí Bystřice). Z ankety, které se 

zúčastnilo bezmála dvě stovky respondentů, vzešla jako vítězná varianta trasa na Bouzov, v jehož 

okolí najdeme řadu cyklisticky atraktivních tras, zejména pak v nedalekém Litovelském Pomoraví, 

které leží na trase do Přerova. Na základě těchto výsledků ankety a se zohledněním poklesu zájmu 

předchozích let, byl dne 25.ledna 2018 Radě města na její 84.schůzi předložen návrh na zajištění 

provozu cyklobusu Bečva pouze o víkendech v měsících červenec a srpen a to pro období let 2018 a 

2019. Navržená úprava rozsahu linky tedy předpokládá pokles počtu spojů i vynaložených prostředků 

o cca polovinu oproti předchozím létům. Jelikož bylo nutné zohlednit, že i přes pokles poptávky je 

stále dosti velký zájem o klasickou trasu Cyklostezky Bečva, je navrženo, aby linka cyklobusu jezdila 

o sobotách trasu Cyklostezky Bečva a o nedělích a státních svátcích novou trasu na Bouzov a do 

Litovelského Pomoraví. Zastávky na tradiční trasy by zůstaly stejné jako v předchozích letech. Na 

nové, nedělní trase by pak autobus měl tyto zastávky – Přerov, Lipník n. B., Litovel (Nasobůrky) a 

Bouzov. Tento návrh byl Radou města schválen dne 25. listopadu 2018 usnesením č. 3543/84/5/2018.  

Jelikož bude tento záměr opět spolufinancován městem Lipník nad Bečvou, je nutné před realizací 

samotné veřejné zakázky na provozovatele předložit schválení smlouvy o sdružení veřejných 

zadavatelů dle § 7 zákona č. 134/2006 Sb. a dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, konkrétně smlouvy o vzniku společnosti, také Zastupitelstvu města Přerova. Smlouva o 

vzniku společnosti mezi Statutárním městem Přerov a Městem Lipník nad Bečvou je uvedena v 

příloze č. 1 tohoto usnesení. Obdobně bude smlouva schvalována dne 20.února 2018 v Zastupitelstvu 

města Lipníku nad Bečvou s tím, že již byla taktéž nejdříve schválena v Radě města Lipníku nad 

Bečvou. Předpokládaná maximální výše provozní ztráty linky za obě sezóny činí 230 tis. Kč s tím, že 

město Přerov se na těchto nákladech bude podílet 85 % a město Lipník nad Bečvou 15 % (viz příloha 

č. 1 usnesení). Toto rozdělení nákladů vychází z počtu obyvatel jednotlivých měst, který současně 

koresponduje i s mírou využívání služeb cyklobusu občany jednotlivých měst. Administrátorem 

zakázky i nositelem projektu bude dle vzájemné dohody Statutární město Přerov coby hlavní iniciátor 

projektu cyklobusu Bečva.  

 

 


