Město Příbram

Pro 'ednání ZM

odbor: samostatně oddělení silničního hos-odářslví

dne:

16.10.2017

Název bodu jednání:

Žádost dopravce, společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., 0 navýšení doplatku na jeden
ujetý kilometr MHD Příbram
Předkládá:

Rada města

Zpracoval:

lng. Zuzana Štěrbová

Projednáno:

v RM dne 18.09.2017

Text usnesení RM:

R.usn.č.889l'2017

Rada

l. bere na vědomí
1) žádost dopravce ARRIVA STŘEDNÍ

ČECHY,

s.r.o.,

Pod

Hájem

97,

Králův

Dvůr,

0 navýšení příspěvku na jeden ujetý kilometr lleD Příbram 0 3,70 Kč,
2)

návrh člena Rlvl p. lng. Václava Dvořáka, navýšit příspěvek o 2,- Kč a to se zpětnou platností

od ledna 2017.
||. doporučuje ZM
_
,
1) schválit navýšení příspěvku pro společnost ARRIVA STREDNI ČECHY, s.r.o.,
o 2,- Kč na jeden ujetý kilometr MHD Příbram s tim, že příspěvek bude navýšen se zpetn0u
platností od ledna 2017,
2) schválit rozpočtové opatření — změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů, to
je snížení kapitoly 741 — OE, číslo prvku 615 - Platby daní a poplatků o částku 170000000 Kč
a navýšení kapitoly 789 — SOSH, číslo prvku 3655 - Dotace ve stejné výši.

Napsal:

Ilona Trochová

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje - neschvaluje
„
,
1) navýšení příspěvku pro společnost ARRIVA STREDNI ČECHY. s.r.o.,
o 2,- Kč na jeden ujetý kilometr MHD Příbram s tím, že příspěvek bude navýšen se zpětnou
platností od ledna 2017,
2) rozpočtové opatření — změnu rozpočtu města na rok 2017 na straně běžných výdajů, toje
snížení kapitoly ?41 — OE, číslo prvku 615 - Platby daní a poplatků o částku 1.?00.000,00 Kč
a navýšení kapitoly 789 — SOSH. číslo prvku 3655 — Dotace MHD ve stejné výši.

Důvodová zpráva:
Rada města předkládá zastupitelstvu k projednání žádost dopravce. společnosti ARRIVA STŘEDNÍ

ČECHY, s.r.o., Pod Hájem 97, Králův Dvůr, 0 navýšení příspěvku na jeden ujetý kilometr MHD
Příbram. V současné době je výše příspěvku 23.10 Kč. V této výši je příspěvek poskytován od roku
2012. V letošním roce, po celostátním navýšení mezd řidičů, požádal dopravce 0 navýšení příspěvku
na jeden ujetý kilometr o 3,?0 Kč. Svou žádost odůvodnil nařízeným zvýšením mzdových nákladů, ale
také růstem dalších nákladů meziročně. Pro ilustraci stavu přiložila ARRIVA přehled nákladů a tržeb
za jednotlivá období od roku 2015 (tvoří přílohu materiálu).
Na základě požadavku na zvýšení příspěvku probíhala jednání mezi ARRIVOU a městem,
zastoupeným radním p. lng. Dvořákem. Po vyhodnocení předložených údajů a na základě
vzájemných jednání p. lng. Dvořák navrhuje navýšení příspěvku 0 2,- Kč na jeden ujetý kilometr,
přičemž by navýšení mělo být přiznáno zpětně od měsíce ledna 201?.
Vzhledem k tomu, že toto navýšení příspěvku bude představovat náklady, které nejsou na kapitole

789 — SOSH součástí schváleného rozpočtu, bude nutno navýšit rozpočet výdajů kapitoly o částku cca
1.?00.000,- Kč (náklady vypočítané zjiž odjetých fakturovaných kilometrů za období leden - červenec
a 2 kilometrů odhadovaných do konce roku za období srpen — listopad)

Příloha:

Přehled nákladů a tržeb společnosti Arriva

