
Pořadové číslo:  11/9 

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 27.01.2020 

Návrh pro 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 3. 2. 2020 

Zpravodaj:  Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Jitka Kočicová, vedoucí odboru 

Bc. Margita Považanová, referentka 

Název návrhu: 

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

Olomouckého kraje 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje s Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, které tvoří 

přílohu č. 2 důvodové zprávy 

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 

1. návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu 

předložený návrh na usnesení doporučuje Odbor evidenčních správních služeb a obecního 

živnostenského úřadu schválit.   

 

Rada města Přerova 

na své 30. schůzi konané dne 16.01.2020 usnesením č. 1101/30/11/2020 podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje 

 

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. 

  

Statutární město Přerov je Smlouvou o zajištění dopravní obslužnosti za respektování společných 

tarifních a smluvních přepravních podmínek v rámci Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje pro město Přerov začleněno do Integrovaného dopravního systému Olomouckého 

kraje k zajištění dopravní obslužnosti (dále jen „IDSOK“). IDSOK funguje na principu spolupráce 

Koordinátora IDSOK s dopravci zařazenými do tohoto systému od roku 2003, na základě 

programového prohlášení Rady Olomouckého kraje č. UR/7/2/2001 ze dne 29. 3. 2001. 

  

Statutární město Přerov si z velké části dopravní obslužnost svého územního obvodu zajišťuje formou 

městské autobusové dopravy na základě smluvního vztahu s dopravcem Arriva Morava a.s. a zbylá 

část, zejména pro místní část Penčice a nezajištěných přepravních potřeb obyvatel místních částí 

Žeravice, Čekyně a Dluhonice, je zajištěna formou tzv. příměstských linek, na základě Smlouvy o 

úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova s 

Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého 

kraje, příspěvkovou organizací. 

  

Město Přerov, stejně tak obce a další města Olomouckého kraje začleněné do systému IDSOK, na 

základě Smlouvy o poskytnutí příspěvku navíc 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 je stanoven v čl. II. Smlouvy o poskytnutí příspěvku a vychází ze 

vzorce - počet trvale žijících obyvatel dle údajů Českého statistického úřadu pro město Přerov, 

násobený částkou příspěvku schválenou Zastupitelstvem Olomouckého kraje (70,- Kč ročně na 

jednoho obyvatele). Dle tohoto výpočtu poskytovalo město Přerov v posledních dvou letech, tj. v 

letech 2018 a 2019, Olomouckému kraji příspěvek ve výši 3.06.370,- Kč/rok. 

  

Dne 23. 9. 2019 byl na 17. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje schválen Dodatek č. 2 ke 

Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, který navyšuje 

výši poskytovaného příspěvku z částky 70,- Kč/osobu/rok na částku 150,- Kč/osobu/rok pro období 

počínaje rokem 2020, a zároveň stanovuje meziroční indexaci poskytovaného příspěvku.  

  

Olomoucký kraj tímto navýšením reaguje na rostoucí mzdy řidičů, s vazbou na zákonné odvody, na 

rostoucí ceny PHM, změnu stáří a kvality vozového parku v autobusové i drážní dopravě a také na 

skutečnost, že dopad do rozpočtu obcí je již 4 roky konstantní. Výše příspěvku Olomouckého kraje na 

1 obyvatele a rok je ve výši 1.727,- Kč. 

  

K meziroční indexaci ročního příspěvku přistupuje Olomoucký kraj z důvodu zabránění dalšího 

skokového navýšení. 

  



Podepsáním předloženého Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku dojde k navýšení 

příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje z původních 3.065.370,- Kč/rok na 

částku cca 6.477.900,- Kč/rok.  

  

Zastupitelstvo města Přerova schválilo na svém 10. zasedání dne 09.12.2019 rozpočet města pro rok 

2020, ve kterém je s uvedenou částkou již počítáno.  

  

Rada města Přerova na své 30. schůzi konané dne 16.01.2020 usnesením č. 1101/30/11/2020 podala 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatků č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku 

na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 

  

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

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

kraje 

 

 

 


