
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 26. 6. 2019

Vyhodnocení služby SENIOR TAXI

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Najmon Tomáš (kurátor pro děti a mládež)

Důvodová zpráva:
Dne 14.06.2018 uzavřel starosta města Ing. Karel OTAVA na základě usnesení Rady města č. 319 ze dne 02.05.2018 
Smlouvu o provozování služby SENIOR TAXI č. 2018-0261/KÚ se společností ADDUCO RBS s.r.o. a to na dobu od 
01.07.2018 do 31.12.2019. Vzhledem ke kladným ohlasům z řad uživatelů služby a častým dotazům, zdali poskytovaná 
služba bude ukončena s otevřením nadjezdu v Lysé nad Labem, došlo za strany OŠSVZaK k vyhodnocení využívání Senior 
taxi.
Služba fungovala od března do června 2018 v pilotním projektu, kdy v prvním měsíci bylo uskutečněno 100 jízd, v 
červnu již 227. Od července 2018 do současné doby Senior taxi funguje již na základě výše uvedené smlouvy. Počet jízd 
uskutečněných za jednotlivé měsíce postupně narůstá, nejvíce jízd bylo v měsíci březnu 2019 a to 327 (viz příloha č. 
1). Rovněž byl vyhodnocen účel využití Senior taxi a to za období leden až duben 2019, kdy bylo zjištěno, že z počtu 
1199 jízd bylo 63 % k lékaři, 17 % za službami (kadeřník, Česká pošta, Česká spořitelna atd.), 16 % jízd na nákupy a 4 % 
ostatních jízd zejména na nádraží ČD (viz příloha č. 2).
Dále byl ve spolupráci s Komisí komunitního plánování vytvořen dotazník (příloha č. 3) pro uživatele Senior taxi, kdy 
tito byli dotazováni na dvě otázky:
1. Jste se službou SENIOR TAXI spokojen/a?
2. Myslíte si, že budete využívat SENIOR TAXI i po otevření nadjezdu?
Ze strany uživatelů bylo za měsíc květen 2019 vyplněno 79 dotazníků. Kladně na první otázku odpovědělo 100 % 
uživatelů a kladně na druhou otázku odpovědělo 100 % uživatelů. Za celou dobu provozu bylo zaevidováno 275 
uživatelů, na OŠSVZaK bylo doposud vydáno 171 ks průkazek SENIOR TAXI.
Částečné vyhodnocení služby bylo prezentováno na Valné hromadě Mikroregionu Polabí dne 11.04.2019, kdy starostové 
službu ocenili jako přínosnou. V diskuzi zaznělo, že v případě pokračování Senior taxi v Lysé nad Labem, bude 
iniciováno jednání o možnosti rozšíření na celý Mikroregion Polabí.
Vyhodnocení bylo rovněž prezentováno na Komisi komunitního plánování sociálních a návazných služeb Mikroregionu 
Polabí dne 14.05.2019, kdy podpora v pokračování nabízené služby v roce 2020 a dále byla jednohlasná.
Dále také bylo toto téma diskutováno při setkání s poskytovateli sociálních služeb v území, kteří danou službu hodnotí 
také pozitivně, s tím, že podporují její pokračování.
Ze všech zjištěných informací je zřejmé, že o službu Senior taxi je mezi uživateli velký zájem, jeho provozování se 
osvědčilo, rovněž z vyhodnocení vyplývá, že pokračování služby v roce 2020 má obrovskou podporu a to nejen mezi 
uživateli.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
1. vyhodnocení dosavadního využití služby SENIOR TAXI.

II. schvaluje
2. pokračování služby SENIOR TAXI od 01.01.2020.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 334
Rada města Lysá nad Labem
I. bere na vědomí
vyhodnocení dosavadního využití služby SENIOR TAXI.



II. schvaluje
pokračování služby Senior taxi od 01.01.2020.
III. předkládá
ZM ke schválení.


