
Pořadové číslo:  2/10 

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 28.11.2022 

Návrh pro 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 12. 2022 

Zpravodaj:  Ing. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Ing. Jitka Kočicová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území 

Statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 důvodové zprávy 

 

2. pověřuje náměstka primátora 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 

doporučuje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 

území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného 

dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 

důvodové zprávy  

 

Rada města Přerova 

na své 4. schůzi konané dne 24.11.2022 usnesením č. 132/4/12/2022 podala návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci. 

 



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 je založen na principu spolupráce 

Koordinátora IDSOK (KIDSOK) s dopravci zařazenými do tohoto systému od roku 2003, a to 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 (MAD Přerov), na základě smluvního vztahu s dopravcem ARRIVA 

autobusy a.s. 

  

Z důvodu zajištění zbylé části dopravní obslužnosti místních částí, která není plně zajištěna MAD 

Přerov (místní části Penčice, Žeravice, Čekyně a Dluhonice), byla dne 28. 12. 2017 uzavřena Smlouva 

o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova (dále jen 

„Smlouva o úhradě kompenzace“) k částečnému zajištění dopravní obslužnosti místních částí ze strany 

Olomouckého kraje. Přehled spojů linek, kilometrické délky spojů, ale i cena dopravního výkonu 

(CDV) je stanovena v příloze č. 1 Smlouvy o úhradě kompenzace, která je pro každý rok 

aktualizována dodatkem.  

  

Dodatek č. 7:  
Předmětem dodatku č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území 

statutárního města Přerova, uzavřené dne 28. 12. 2017, je změna roční zálohy kompenzace, 

vyplývající ze smlouvy o veřejných službách s dopravcem, zajišťujícím dopravní obslužnost 

Olomouckého kraje v oblasti Přerovsko Sever od 01. 01. 2023. Statutární město Přerov zaplatí od 1. 1. 

2023 Olomouckému kraji za jednotlivý kalendářní rok trvání smlouvy zálohu ve výši 3 010 379,12 Kč 

(záloha na rok 2022 byla ve výši 3 069 674,41 Kč), pokud nedojde ke změně ceny dopravního výkonu 

(dále jen „CDV“) a ke změně rozsahu linek. 

  

Výše roční zálohy na úhradu kompenzace na rok 2023 je nižší z důvodu změny CDV, rozsahu linek 

provozovaných na území statutárního města Přerova v roce 2023 a vyšších tržeb za jízdní doklady.  

Olomoucký kraj zajistí veřejnou linkovou dopravu na území statutárního města Přerova v rozsahu 

linek a za CDV dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku. 

  

Závěr: 

  

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace stanovuje výši zálohy kompenzace pro rok 2023 

ve výši 3 010 379,12 Kč a tato částka je zohledněna v návrhu rozpočtu pro tento rok. 

  



Návrh k uzavření Dodatku č. 7 projednala Rada města Přerov, která na své 4. schůzi dne 

24.11.2022 usnesením č. 132/4/12/2022/04/12/2022 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova 

tento dodatek uzavřít.  

 

 

Přílohy: 
1. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace 

2. Smlouva o úhradě kompenzace  

 

 


