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1. Žádost dopravce o vypořádání ztráty z MHD roku 2019  

 
Popis 
Dopravce v souladu s dodatkem č. 18 smlouvy „O zajištění provozu městské autobusové dopravy 
ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“ uzavřené s městem dne 1.12.2009 ve znění 
jejích dodatků (dále i jen Smlouva) předložil celkový výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti za 
rok 2019.  
Při jeho zpracování se řídil dle metodického pokynu ministerstva dopravy (MD) s tím, že účtování 
dopravce je členěno na jednotlivá střediska, kdy „MHD Žďár nad Sázavou“ dopravce vede jako 
samostatné středisko.  
Celková kompenzace/příspěvek vyplacená městem za rok 2019 činila v souladu s rozpočtem 
města 9 mil. Kč. Dopravce avizoval navýšení nákladů proti rozpočtované částce ve výši 500 až 
1.000 tis. Kč a nyní s celkovým výkazem skutečných nákladů a tržeb žádá o doplacení 
kompenzace za rok 2019, a to po projednání původních návrhů se zástupci města dne 15.4.2020 
ve výši 581 tis. Kč. 
Na navýšení účelového příspěvku a jeho úhradu je navrženo uzavřít dodatek č. 19 Smlouvy. 
 
Dopad do rozpočtu města 
Navýšení výdajů o navrženou částku kompenzace 581 tis. Kč – zahrnuto v projednaném návrhu 
rozpočtového opatření č. 2 (590 tis. Kč), o kterém rozhodlo zastupitelstvo města na svém jednání 
dne 30.04.2020. 
 
Geneze případu 

• ZM dne 30.04.2020 v rámci usnesení k rozpočtovému opatření č. 2 rozhodlo o navýšení 
položky příspěvku MHD na krytí případného vypořádání provozu MHD za rok 2019. 

• RM č. 41 dne 20.04.2020 vzala na vědomí žádost dopravce MHD o vypořádání doplatku za 
provoz MHD za rok 2019. 

• RM č. 29 dne 6.12.2019 usnesení č. 475/2019/OKS umožněno dodatkem č. 18 vypořádání 
a vyplacení účelového příspěvku na základě vyhodnocení skutečných výsledků 
hospodaření MHD za rok 2019 v roce 2020. 

• RM č. 10 dne 11.03.2019 usnesení č. 155/2019/OKS: Rada města po projednání schvaluje 
zisk dopravce MHD za rok 2018 ve výši 55.764 Kč.  

• Smlouva s dopravcem uzavřena 1.12.2009 následně uzavřeno 17 dodatků.  

 
 
Návrh řešení 
Bude aktualizováno po projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2  zastupitelstvem města. 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele 
Viz. návrh řešení 
 
Stanoviska 
- 





Dodatek č 19 ke smlouvě „O zajištění provozu městské autobusové dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“, str. 2 
 

2. Smluvní strany se dále dohodly, že nejpozději do 30. dubna roku 2020 bude vyhodnocen 
účelový příspěvek poskytnutý za rok 2019 v návaznosti na dodavatelem předložený 
ekonomický rozbor provozu MHD za uplynulý rok 2019 a odběratel dle dodavatelem 
předložených dokladů posoudí a rozhodne o případném navýšení příspěvku na MHD za rok 
2019.  

3. Na základě dodavatelem předložených podkladů se smluvní strany dohodly, že odběratel 
poskytne dodavateli na rok 2019 účelový příspěvek na provozování MHD vč. pořízení investic 
ve celkové výši 9.581.000,- Kč, s tím že doplatek ve výši 581.000,- Kč odběratel dodavateli 
uhradí do 30.06.2020. 

 
 

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
 
2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usneseními Rady města Žďár nad Sázavou přijatým na 

její 43. schůzi konané dne 04.05.2020, č. j.: 662/2020/KS. 
 
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž odběratel obdrží 1                        

a dodavatel 1. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé            

a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran           

a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí 
odběratel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. 

 
 
 
 
 
Ve Žďáře nad Sázavou Ve Žďáře nad Sázavou 
 
dne: ……………………… dne: ………………………….. 
 
Za odběratele: Za dodavatele: 
 
 
 
    ……………………………………  ………………………………………. 
 Ing. Martin Mrkos, ACCA Ing. Richard Latislav, ...........................  
              starosta města                                      předseda představenstva, člen představenstva 
 




