
Město Příbram Pro 'ednání ZM

odbor: Samostatné oddělení silničního hos-Udářství dne: 25.02.2019

Název bodu jednání:

Žádost provozovatele MHD Příbram, společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 0 navýšení
příspěvku na jeden ujetý kilometr MHD Příbram

Předkládá: Rada města

Zpracoval: Ing. Zuzana Štěrbová, vedouci Samostatného odd. silničního hospodářství

Projednáno: \! RM dne 04.02.2019

Text usnesení RM:

R. usn. č. 6312019
Rada |. bere na vědomí

žádost dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o., IČO: 25820886, Pod Hájem 97, Králůvr Dvůr, 0
navýšení příspěvku na jeden ujetý kilometr MHD Příbram 0 2,70 Kč.

||. nedoporučuje ZM

schválit navýšení příspěvku pro společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o., IČO: 25620886. Pod
Hájem 97, Králův Dvůr, o 2,70 Kč na jeden ujetý kilometr MHD Příbram s tím, že příspěvek bude

navýšen se zpětnou platností od 01.01.2019.

|||. u k l á d á
OW zařadit tento materiál do programu zasedání Zastupitelsiva města Příbram dne 25.02.2019.

Napsal: Ilona Eberlová

Návrhy na usnesení:

ZM schvaluje — neschvaluje

navýšení příspěvku pro společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o.. IČO: 25620886, Pod Hájem 97,
Králův Dvůr. D 2.70 Kč na jeden ujetý kilometr MHD Příbram s tím, že příspěvek bude navýšen se

zpětnou piatností od 01.01.2019.



Důvodová zpráva:

Níže uvedená akce je zahrnuta ve schváleném rozpočtu kapitoly 789 — SOSH na rok 2019: ANO

Rada města předkládá zastupitelstvu města k projednání žádost dopravce, společnosti ARRIVA

STŘEDNÍ ČECHY, s.r.o., IČO: 25620886, Pod Hájem 97, Králův Dvůr, 0 navýšení příspěvku na jeden
ujetý kilometr MHD Příbram. Vsoučasné době je výše příspěvku 25,10 Kč. Vtéto výši je příspěvek

poskytován od listopadu roku 2017.

Pro letošní rok (s platností od 01.01.2019) požádal dopravce 0 navýšení příspěvku na jeden ujetý

kilometr o 2,70 Kč. Svou žádost odůvodnil navýšením mzdových nákladů v roce 2019 o částku
1,34 Kč na jeden ujetý kilometr. Jedná se 0 navýšení minimální mzdy řidičů nařízené rozhodnutím vlády

ČR, platným od 01.01.2019. Dále dopravce uvádí, že od roku 2017, kdy byl uzavřen Dodatek č. 7

k platné Smlouvě o zajištění provozu MHD v Příbrami, navyšující příspěvek na současných

25,10 Kč, došlo k podstatnému navýšení cen PHM. Uvádí, že dle statistiky ČR činí navýšení 0,75 Kč na

jeden ujetý kilometr.

Na základě předložené žádosti byla společnost ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. vyzvána k předložení
Výkazu nákladů a tržeb za rok 2018 (roční výkaz zatím není k dispozici, je předložen výkaz 1-9/2018) a

dále je doložen Výkaz nákladů a tržeb předložený společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. za rok
2017. Tyto dokumentyjsou přílohou předkládaného materiálu.

Stanovisko SOSH:

V rámci objektivního posouzení předložené žádosti Samostatné oddělení silničního hospodářství

vyzvalo kompetentní zástupce vedení společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. k účasti na
projednávání materiálu, neboť se domnívá, že předložené údaje nejsou zcela jednoznačné a

srozumitelné a bude je třeba upřesnit a zároveň zodpovědět případné dotazy. Tak bude mít společnost

ARRIVA možnost obhájit prezentovanou potřebu zvýšení příspěvku a řádně zdůvodnit svoji žádost.

Přílohy:

1. Žádost dopravce, spol. ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IČO 25620886,Pod Hájem 97, Králův
Dvůr

2. Výkaz nákladů a tržeb 01-12/2017
3. Výkaz nákladů a tržeb 01-09/2018


