
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

                                                                                                              konané dne 12.12.2018 

 

Příkazní smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění 

ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2019 

___________________________________________________________________________ 

 
  

Usnesení č. 767 

Rada města 

          

I. s o u h l a s í 

s uzavřením Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 

k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2019, kde částka na 

občana činí 200,00 Kč, celkem 1.910.200,00 Kč. 

  

II. p o v ě ř u j e  

starostu města Ing. Karla Otavu jejím podpisem. 

 

III. p ř e d k l á d á 

ZM dne 12.12.2018 na vědomí. 
 

 

 

Návrh usnesení ZM: 

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í: 

Uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění 

ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2019, kde částka na občana činí 

200,00 Kč, celkem 1.910.200,00 Kč. 

 
 

  

 

  

    

  

 

                                                                                             Podpis starosty: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva. 

 

Popis problému: 

Odbor správy majetku předkládá ZM na vědomí Příkazní smlouvu o závazku veřejné služby 

ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk 

pro rok 2019. Příkazník – Město Městec Králové se zavazuje, že v zastoupení příkazce – 

Města Lysá nad Labem, uzavře s dopravci smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné 

linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 

2019 a uhradí společně prokazatelné ztráty jednotlivým dopravcům vzniklé při tomto plnění 

závazků veřejné služby v daném území v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb. o veřejných 

službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník, Město Městec 

Králové, sdružuje finanční prostředky z jednotlivých obcí okresu Nymburk, ze kterých hradí 

dopravcům vzniklou prokazatelnou ztrátu. Odhad prokazatelné ztráty pro rok 2018 ke dni 

30.6.2018 činí + 398.220,00. Na jednání starostů dne 8.11.2018 byla stanovena částka pro rok 

2019 ve výši 200,00 Kč/občan, v celkové výši pro Lysou nad Labem – 1.910.200,00 Kč. 

Celková částka je dána součinem počtu obyvatel k 1.1.2018, vycházejícího ze statistického 

údaje ČSÚ a částky na jednoho občana. (Pro Lysou nad Labem – 9551 obyvatel x 200,00 

Kč/občan). Pro rok 2018 byla stanovena částka na občana ve výši 180,00 Kč/občan. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

žádné 

 

  Návrh řešení: 

Odbor SM žádá ZM: 

I/ Vzít na vědomí uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 

dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2019, kde 

částka na občana činí 200,00 Kč, celkem 1.910.200,00 Kč. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v komisích ani výborech. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V návrhu rozpočtu města, v položce 221 Pozemní komunikace, org. Dopravní obslužnost je 

pro rok 2019 navržena částka ve výši 1.950.000,00 Kč. 

 

 

 

 

Iva Řeháková 

                                           referent SM  

Příloha: 

1/ Návrh Příkazní smlouvy 

2/ Zápis z jednání starostů 

3/ Stav účtu k 31.10.2018 

 

 

 
 


