DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 16. 12. 2019
Pokrytí prokazatelné ztráty z provozu MHD na vybraných linkách v Uherském Hradišti
v roce 2020.
Důvod předložení:
Zajištění financování MHD na území města Uherské Hradiště v roce 2020 na linkách
č. 805003, 805005, 805007 a 805008 provozovaných dopravcem ČSAD BUS Uherské
Hradiště.
Základní fakta:
- Dodatek řeší pouze vztah mezi městem a dopravcem na provozování linek MHD
č. 805003, 805005, 805007 a 805008.
- Částka v dodatku 4,1 mil. Kč zahrnuje prokazatelnou ztrátu (při shodném základním tarifu
MHD stanoveném Zlínským krajem) z výše uvedených linek včetně školních autobusů a
bezplatné přepravy seniorů nad 70 let.
- V dodatku je stanovena úhrada smluvené částky ve dvou splátkách (ve výši 50%),
a to první splátka do 30. 6. 2020 a druhá splátka do 15. 1. 2021.
- Stávající linky MHD 805001,805002,805004 a 805006 nejsou předmětem tohoto dodatku.
Linky MHD přesahující území města Uherské Hradiště nově spadají do systému pravidelné
linkové autobusové dopravy řízené Zlínským krajem. O podmínkách provozování těchto
linek, zejména úhradě prokazatelné ztráty, bylo jednáno samostatně se Zlínským krajem a
dotčenými městy Kunovice a Staré Město. Pokrytí prokazatelné ztráty z provozu linek č.
805001,805002,805004 a 805006 je řešeno samostatnou smlouvou mezi Zlínským krajem a
městy Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.
Závěr – doporučení zpracovatele:
Zpracovatel doporučuje Zastupitelstvu města Uherské Hradiště schválit dodatek č. 52 ke
smlouvě o zajištění městské hromadné dopravy, jako veřejné služby na území města
Uherské Hradiště, který upravuje podíl města na pokrytí prokazatelné ztráty z provozu MHD
v roce 2020 na linkách č. 805003, 805005, 805007 a 805008 provozovaných dopravcem
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., IČ 27752968, se sídlem Uh. Hradiště, Malinovského 874,
PSČ 686 19 ve výši 4 100 000 Kč.
Zpracoval:
Bc. Dušan Pavlíček
Odbor správy majetku města
odd. správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Příloha: - návrh dodatku č. 52

