
                                                                                                      

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 04.04. 2018 

 

Vyhodnocení pilotního projektu Senior Taxi 

a stanovení dalšího postupu 

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

zlepšení dopravní obslužnosti pro občany města nad 65 let 

             

Zprávu vypracoval:  

Ing. Miloš Dvořák      

               

Zprávu předkládá:   

Ing. Karel Otava, starosta města                   

      

Do ZM bude přizván:     

    - 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

b e r e   n a    v ě d o m í 

 

vyhodnocení pilotního projektu Senior Taxi v Lysé nad Labem za březen 2018, 

 

k o n s t a t u j e 

 

1) že služba pro starší občany města je prospěšná, potřebná a bude se dále podporovat, 

2) že nastavený model je z dlouhodobého hlediska ekonomicky velmi náročný, 

 

s c h v a l u j e  

 

návrh na rozpočtové opatření č. … vytvoření nové položky v rozpočtu města na rok 2018 

Provoz Senior Taxi v částce 400 000 Kč- přesun z rezervního fondu.  

 

u k l á d á 

 

radě města zadat veřejnou zakázku na provoz Senior Taxi s parametry, jaké jsou užívány 

v okolních městech, tj. limitní cena za ujetý km s klientem ve výši 25 Kč, nástupní sazba pro 

klienta 15 Kč za jednu jízdu, limitní cena za celkovou službu za rok 2018 ve výši 400 000 Kč 

včetně DPH. 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty: 



Důvodová zpráva 

Na setkáních občanů města s panem starostou od začátku roku 2018 zaznívá z řad občanů 

obava, že zvláště pro seniory se po uzavření nadjezdu zhorší dopravní dostupnost služeb – 

k lékaři, do lékárny, k dalším službám, které běžně využívají. 

Shodou okolností byla v polovině ledna rozesílána mailem obcím a městům Středočeského 

kraje nabídka společnosti ADDUCO RBS na provozování služby Senior Taxi – viz příloha. 

Právně je tato služba poskytováním smluvní přepravy osob, tedy nikoliv klasické taxi. 

V průběhu února proběhla informativní jednání zástupce společnosti pana Mgr. Františka 

Jaška s panem starostou. Výstupem byla dohoda, že město vyzkouší tzv. pilotní projekt – 

jednoměsíční poskytování služby na území města s paušálně stanovenou odměnou ve výši 

50 000 Kč + DPH. 

Předmětem poskytované služby provozovatelem je přeprava osob s trvalým pobytem ve 

městě Lysá nad Labem  a jeho částech (Lysá nad Labem, Litol, Byšičky, Dvorce), narození 

v roce 1953 a starší nebo jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení (dále 

jen „oprávněná osoba"), včetně jejich doprovodu (max. 1 osoba) a bezúplatná přeprava 

běžných spoluzavazadel oprávněných osob, popř. francouzských holí apod.   

Klienti jsou přepravováni do následujících míst: 

a. zdravotnická zařízení v rámci města Lysá nad Labem (lékařské ordinace, 

rehabilitačních zařízení apod.) 

b. lékárny a provozovny pro nákup zdravotních a kompenzačních pomůcek (např. 

Šporkova lékárna, Lékárna Dr. Max, oční optika) v Lysé nad Labem 

c. Městský úřad Lysá nad Labem a jeho pracoviště 

d. pobočka České pošty v Lysé nad Labem 

e. vlakové nádraží v Lysé nad Labem 

f. volnočasové aktivity pořádané pro seniory (např. „kavárnička dříve 

narozených“) – přeprava dle časových možností provozovatele 

Od začátku března 2018 služba začala fungovat, služba je propagována na sociální síti, na 

stránkách města, na akcích seniorů, pomocí letáků apod. 

Na základě podkladů je předkládáno vyhodnocení za březen 2018 – viz tabulka. Poslední 3 

dny jsou určeny kvalifikovaným odhadem. 

Z tabulky vyplývá, že za měsíc bylo přepraveno (zaokrouhleně) 100 osob, více než 90 % jízd 

směřuje za lékaři. Náklady jsou včetně DPH 60 500 Kč, tj. na jednoho klienta připadá částka 

605 Kč, náklady na ujetý kilometr jízdy převyšují 150 Kč. 

Nabídka společnosti ADDUCO RBS na pokračování této služby činí 60 000 Kč + DPH, tj. 

celkem 72 600 Kč/měs., tj. 871 200 Kč/rok. Za tohoto předpokladu zakoupí pro tuto činnost 

nové vozidlo – mikrobus. 

Na internetu jsem vyhledal několik podobných firem, které poskytují obdobné služby. 

Některé příklady:  

Senior Taxi Lvová-Jonáš, Beroun. Soukromá firma. Službu poskytují bez podpory radnice, 

cena 15 Kč/km, pravděpodobně službu ukončí pro nerentabilnost. 

NIKO TAXI Benešov. Soukromá firma. Službu poskytují bez podpory radnice, cena 30 Kč za 

jednu cestu. Službu dotují z ostatního provozu taxislužby. 

Taxi Komfort Logistik se sídlem v Novém Bohumíně. Soukromá společnost. Službu 

poskytují asi v 7 městech po celé ČR, nejblíže v Poděbradech a Říčanech. Velmi 

propracovaná logistika, 1 centrální dispečink pro ČR. Z MěÚ Poděbrady pozitivní reference, 

služba funguje od r. 2016. Cena pro občana 15 Kč, město doplácí 24 Kč/km, průměrný 

měsíční počet přepravených osob je 500. Roční náklady města jsou 450 000 Kč. 

  

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

ZM 21.02.2018 Usnesení č. 24 

ZM schvaluje …..g) vytvoření nové položky Projekt Senior taxi ve výši 50 tis. Kč 

z Rezervního fondu,….. 



 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v komisích ani výborech. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Náklady na provoz Senior Taxi nejsou zahrnuty v rozpočtu města, je navrženo vytvoření nové 

položky v rozpočtu města na rok 2018 Provoz Senior Taxi v částce 400 000 Kč - přesunem 

z rezervního fondu. 

           

Přílohy: 

Nabídka ADDUCO RBS z 8.1.2018 – přeprava osob SENIOR TAXI 

Tabulka – souhrn jízd za březen 2018 

 

                                                                                            Ing. Miloš Dvořák 

                                                                            tajemník 

 

 



 
 

 

 

 



 


