DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 16. 12. 2019
Pokrytí prokazatelné ztráty z provozu MHD v Uherském Hradišti na linkách
provozovaných Zlínským krajem v roce 2020 a 2021
Důvod předložení:
Zajištění financování MHD na území města Uherské Hradiště v roce 2020 a 2021 na linkách
č. 805001, 805002, 805004 a 805006 provozovaných Zlínským krajem.
Základní fakta:
- Dodatek řeší vztah mezi městem Uherské Hradiště, Starým Městem, Kunovicemi
a Zlínským krajem, na zajištění dopravní obslužnosti území souměstí linkami MHD
č. 805001, 805002, 805004 a 805006.
- Částka v dodatku 4,4 mil. Kč (na 2 roky) zahrnuje pokrytí prokazatelné ztráty
z provozování linek MHD č. 805001, 805002, 805004 a 805006 v jednotném tarifu
občanského jízdného 12 Kč, včetně platnosti občanského časového jízdného s platností
1 měsíc v hodnotě 300 Kč a s platností 3 měsíce v hodnotě 650 Kč. Na všech čtyřech
předmětných linkách bude umožněna také bezplatná přeprava seniorů nad 70 let, kteří
se prokáží čipovou kartou MHD. Na rozdíl od MHD pouze v rámci města Uherské Hradiště
(linky č. 805003, 805005, 805007 a 805008 bude možné na linkách v rámci souměstí uplatnit
také příslušný nárok na státem nařízené slevy ve veřejné linkové dopravě. Tyto slevy
se však nedotýkají předmětné prokazatelné ztráty řešené v rámci této smlouvy.
- Úhrada prokazatelné ztráty je rozdělena mezi dotčenými městy v podílu:
Město Uherské Hradiště
73,1 %
(3 216 400 Kč)
Město Staré Město
15,7 %
(690 800 Kč)
Město Kunovice
11,2 %
(492 800 Kč)
- V dodatku je stanovena úhrada smluvené částky ve 4 splátkách (ve výši 25%),
a to v termínech do 15. 2. 2020, 15. 6. 2020, 15. 1. 2021 a 15. 7. 2021. Výše jedné splátky
pro město Uherské Hradiště činí 804 100 Kč
- Stávající linky MHD č. 805003, 805005, 805007 a 805008 nejsou předmětem tohoto
dodatku. Provozování linek MHD obsluhující pouze území města Uh. Hradiště je předmětem
samostatné smlouvy (dodatku č. 52) mezi městem Uh. Hradiště a dopravcem ČSAD BUS
Uherské Hradiště a.s.
Závěr – doporučení zpracovatele:
Zpracovatel doporučuje Zastupitelstvu města Uherské Hradiště schválit smlouvu
se Zlínským krajem o poskytnutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní
obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou autobusovou linkovou
dopravou na vybraných linkách MHD č. 805001, 805002, 805004 a 805006 v roce 2020
a 2021 ve výši 4 400 000 Kč (podíl města Uherské Hradiště 3 216 400 Kč).
Zpracoval:
Bc. Dušan Pavlíček
Odbor správy majetku města
odd. správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Příloha:
- návrh smlouvy
- návrh přílohy č. 1 ke smlouvě

