MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019

Bod programu:

26

Předkládá:

Jiří Kudláček

Okruh zpracovatelů:

Odbor správy majetku

Zpracoval:

Ing. Radomír Bradáč
Pavel Slovák

Název bodu:

Městská hromadná doprava zdarma - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o
závazku veřejné služby

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
městské hromadné dopravy na území města Hranic.
T: 20. 06. 2019
O: Ing. Radomír Bradáč

Předcházející usnesení ve věci:
usnesení č.177/2015 - ZM 8 ze dne 8.10.2015, usnesení č. 560/2017 - ZM 23 ze dne
7.9.2017 a usnesení č. 46/2018 - ZM 3 ze dne 20.12.2018

Důvodová zpráva:
Dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s. zajišťuje v současné době, na základě
zastupitelstvem schválené Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění městské hromadné dopravy (dále jen MHD) na území města Hranic,
včetně dodatků, provoz 10 linek MHD ("elektrobusy") v rozsahu 279 tis. km/rok.
Poznámka: 2 linky MHD v rozsahu 11 tis. km/rok zajišťuje dopravce ARRIVA Morava a.s.
Ostrava.
Dne 20.12.2018 schválilo Zastupitelstvo města Hranic (usnesení 46/2018-ZM3) finanční
částku ve výši 2,5 mil. Kč na zajištění provozu MHD na území města Hranic zdarma.
Poznámka: veřejnost byla v lednu 2019 (mimo jiné) ve sdělovacích prostředcích
informována, že k zahájení provozu MHD zdarma dojde od 1.4.2019.
V měsíci lednu 2019 byla zahájena jednání s Koordinátorem integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje (dále jen KIDSOK) a dopravcem (ČSAD Frýdek-Místek
a.s.), zajišťujícím provoz MHD v Hranicích a místních částech. V březnu 2019 došlo, po
několika jednáních, ke konečné úpravě a vzájemnému odsouhlasení (KIDSOK, Město
Hranice, ČSAD Frýdek-Místek a.s.) Smluvních přepravních podmínek v autobusové
dopravě na území města Hranic, platných od 1.4.2019.
V bodě 1 a 3 článku V zmiňované Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění MHD na území města Hranic je (mimo jiné) uvedeno, že výši
kompenzace (úhrada ztráty) v průběhu platnosti této smlouvy lze upravit dodatkem
smlouvy v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, nárůstů cen
pohonných hmot, nebo k poklesu tržeb. Z důvodu výpadku tržeb od cestujících od
1.4.2019 byl dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s. zpracován Dodatek č. 3 ke Smlouvě o
závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění MHD, který řeší výši ztráty
dopravce po zavedení MHD zdarma (viz. příloha).
V roce 2018 činila kompenzace (úhrada ztráty), poskytnutá dopravci (ČSAD Frýdek-Místek
a.s.) na provoz MHD v Hranicích a místních částech, 9.941.250,- Kč.
Po zavedení MHD zdarma (od 1.4.2019) byla výše kompenzace (úhrada ztráty) pro rok
2019, vyčíslena dopravcem ČSAD Frýdek-Místek a.s. na 11.541.250,- Kč (viz. příloha).
Poznámka: jízdní řády autobusů se ze vedením MHD zdarma od 1.4.2019 neměnily.

Připomínkové řízení
Materiál byl projednán
(kým)

Dne

Mgr. Lucie Jandová, vedoucí
právního oddělení

2. 4. 2019

Přílohy:
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ.docx
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Výsledek
Bez připomínek.

DODATEK č. 3
(dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
městské hromadné dopravy (MHD) na území města Hranice
(dále jen „Smlouva“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami
ČSAD Frýdek-Místek a.s.
IČ: 451 92 073
se sídlem Politických obětí 2238, Místek, Frýdek – Místek, PSČ: 738 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 368
(dále jen „dopravce“)
a
Město Hranice
IČ: 00301311
se sídlem Pernštejnské náměstí 1, Hranice, PSČ 753 01
(dále jen „objednatel“)

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Na základě požadavku objednatele dochází od 1. 4. 2019 k zavedení bezplatné přepravy v
MHD Hranice a vzhledem k tomu, že dojde k výraznému poklesu tržeb se v souladu s bodem
3 článku V. Smlouvy mění Smlouva následovně:
II.
Výše kompenzace dle bodu 1, článku V se navyšuje pro rok 2019 o částku 1.600.000,Kč/ročně odpovídající poklesu tržeb v souvislosti se zavedením bezplatné přepravy na
linkách MHD Hranice. Výše kompenzace pro rok 2019 činí 11.541.250,- Kč.
III.
1.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena.

2.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

3.

Dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každá Smluvní
strana obdrží po jednom.

Ve Frýdku - Místku dne

V Hranicích dne

……………………..........…..
……………………………..……………………….
ČSAD Frýdek-Místek a.s.
Ing. Tomáš Vavřík, MBA
předseda představenstva
starosta města

3

Město Hranice
Jiří Kudláček
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