
 

 

jednání Zastupitelstva  

města Ústí nad Labem 

 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

  25.4.2018  1 

                                                                                                  

věc : 

Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 

dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou – dodatek č. 2 

 

 

důvod předložení: 

Převod majetku 

 

 

zpracoval: 

Tereza Skokanová – referentka odboru dopravy a majetku MmÚ 

 

 

předkládá:  

Pan Pavel Dufek  – náměstek primátorky 

 

 

projednáno: 

Ing. Dalibor Dařílek – vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ 

Mgr. Miloš Studenovský – vedoucí Právního odboru 

Rada města Ústí nad Labem, dne 4. 4. 2018 

 

 

přizváni k jednání: 

  

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti 

veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi  Ústeckým 

krajem, IČ 70892156, a statutárním městem Ústí nad Labem, IČ 00081531 

2. změnu usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 111/15 ze dne 23. 9. 

2015 v části A) takto: 

text „s tím, že rozhodování o uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které 

nebudou měnit obsah textu smlouvy, ale pouze přílohy této smlouvy, bude náležet 

do působnosti Rady Ústeckého kraje a Rady města“ se s platností od 1. 5. 2018 

nahrazuje textem „s tím, že rozhodování o uzavírání dodatků k předmětné 

smlouvě, které mění či doplňují obsah textu smlouvy či přílohy smlouvy, náleží 

do pravomoci Rady města“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Na základě smlouvy, o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou 

linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou, uzavřené mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem a Ústeckým krajem č. 15/SML2866, schválené zastupitelstvem 

Statutárního města Ústí nad Labem usnesením č. 111/15 ze dne 23. 9. 2015, jejímž účelem 

je, vzájemná spolupráce a koordinace Smluvních stran, zajištění vzájemného uznávání 

jízdních dokladů vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem MHD na 

straně druhé opravňující cestující k využívání služeb veřejné drážní dopravy a veřejné 

linkové dopravy a nastavení principů vyrovnávání snížených tržeb, je předloženo 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení uzavření dodatku č. 2. 

Tímto dodatkem se mění principy vyrovnání trřeb mezi Ústeckým krajem a 

Statutárním městem Ústí nad Labem a to v části stanovení výše referenčních tržeb. Částka 

28,00 Kč za jeden km za rok 2017 se mění na částku 28,35 Kč za jeden km pro rok 2018. 

Výše byla vypočtena v souladu s postupem stanoveným smlouvou. 

 

V původním usnesení (č. 111/15 ze dne 23. 9. 2015) si Zastupitelstvo (dle § 84 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) vyhradilo pravomoc rozhodnout o uzavření těchto smluv 

o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti s tím, že rozhodování o uzavírání 

dodatků, které nebudou měnit obsah textu smlouvy, ale pouze přílohy této smlouvy, bude 

náležet do působnosti Rady města. V samotném textu smluv ve článku IV. odstavec 1. je 

popsán mechanismus výpočtu referenční tržby na 1 km a také je zde dopisována konkrétní 

cena pro jednotlivé roky. Vzhledem k tomu, že nyní se cena mění každoročně a dodatky ke 

smlouvám je zapisována do textu samotných smluv, je schvalovací proces přes 

zastupitelstvo příliš zdlouhavý. Proto odbor dopravy po jednání s krajem navrhuje proces 

schvalování zjednodušit a přenést rozhodovací pravomoc kompletně ze ZM na RM. Jelikož 

jsou smlouvy vždy uzavřeny mezi krajem a městem je rozhodování RM dostatečné. 

 

Příloha:  

1. Dodatek č. 2 

2. Výpis z usnesení Rady města Ústí nad Labem konané dne 4. 4. 2018 

3. Výpis z usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 23. 9. 2015 

4. Smlouva (v elektronické podobě) 

 
 


