
Zastupitelstvo města Mikulov 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne  20.listopadu  2019 
 
 
 
 
 
Bod programu:   
 
Příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2020 
 
Přílohy:   

1. Informace o výši příspěvku na nadstandard dopravní obslužnosti 
IDS JMK na rok 2020 

2. Důvodová zpráva 
 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
 
ZM schvaluje – neschvaluje zabezpečení nadstandartní dopravní obslužnosti 
(městská doprava) na rok 2020 ve stejném rozsahu jako v roce 2019 a ukládá 
vedení města jednat o ceně služby. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
Jméno, příjmení, funkce 
datum 11.11.2019  
Peter Snášel  
odborný zaměstnanec 
 

Jméno, příjmení, funkce,  
Datum 11.11.2019 
Mgr. Martin Sedliský,  
vedoucího odboru  
 

Jméno, příjmení, funkce 
datum 11.11.2019 
Rostislav Koštial, 
starosta 
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Od: Vojtěch Wicha <vwicha@kordis-jmk.cz> 
Datum: 29. října 2019 8:30:40 SEČ 
Komu: "kostial@mikulov.cz" <kostial@mikulov.cz> 
Kopie: info <info@kordis-jmk.cz> 
Předmět: Nadstandard 2020 

 
 
 
 
 
 
Vážený pane starosto, 
  
v letošním roce Vaše obec přispívá na tzv. nadstandard za vedení spojů autobusových linek do 
systému IDS JMK. Předpokládáme, že v příštím roce budete mít i nadále o tuto službu zájem. 
Částka nadstandardu na příští rok pro Vaši obec činí 1.056.965 Kč. Navýšení částky je 
způsobeno zejména zvyšujícími se náklady na provoz projevující se v rámci nových 
výběrových řízení na dopravce a rovněž vyššími náklady dopravců na mzdy řidičů dle 
nařízení vlády.  
                 
Žádáme Vás o sdělení, zda za uvedených podmínek budete mít zájem i nadále na tyto spoje 
přispívat. Vaši odpověď prosím pošlete v rámci možností co nejdříve. Omlouváme se za 
pozdní zaslání vyčíslení nadstandardu, které nebylo způsobeno KORDIS JMK. 
  
Děkujeme za pochopení a spolupráci. 
  
S pozdravem a přáním hezkého dne, 
Vojtěch Wicha, KORDIS JMK. 
Tel: +420 532 199 819 
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Městský úřad Mikulov 
Odbor stavební a životního prostředí 
 
 
Materiál pro jednání ZM dne 20.11. 2019 
 
Název materiálu:   Příspěvek na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 
2020  – důvodová zpráva. 
 
 

Na základě dodatku č.3 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK . zabezpečuje 
společnost  Kordis JMK a.s. v rámci linky 585 městskou dopravu formou nadstandardu. 

Výše finančního příspěvku, které město poskytuje na nadstandard dopravní obslužnosti se 
vypočítává na základě požadavku Města na rozsah nadstandardu (počet km) a bezplatnou přepravu 
osob starších 70 let na území Města. V roce 2014 tato částka byla za nadstandard 633 044 Kč, v roce 
2015: 625957 Kč, v roce 2016: 643 435 Kč, v roce 2017: 617 493 Kč, v roce 2018: 755 151 Kč, v roce 
2019: 692 447 Kč.  V těchto cenách je započtena částka v průměru 105 000 Kč za bezplatnou přepravu 
osob starších 70 let. (rozdíl v cenách je v závislosti na počtu pracovních dnů v roce a tržbách).   

V letošním roce Město Mikulov obdrželo informaci společnosti Kordis JMK a.s. o výši 
příspěvku na nadstandard dopravní obslužnosti IDS JMK na rok 2020 ve výši 1 056 965Kč.  

 
Zvýšení nákladů KORDIS zdůvodňuje zvyšujícími se náklady na provoz projevující se 

v rámci nových výběrových řízení na dopravce a rovněž vyššími náklady dopravců na mzdy řidičů dle 
nařízení vlády.  
  
 V případě neschválení příspěvku na rok 2020 v příštím roce by pravděpodobně nebyla 
zabezpečena městská doprava. Před zaintegrováním městské dopravy do IDS (do roku 2013) město 
vynakládalo na „vlastní“ dopravu cca 900 000 Kč. Nelze předpokládat, že by dopravce tuto cenu 
nezvyšoval.  

 
Snížení nákladů je možné provést nižším požadavkem na počet ujetých km nebo zrušením 

zvýhodnění přepravy důchodců nad 70 let.    
   
RM uvedený návrh projednala na svém zasedání dne 4.11. 2019 s doporučením  schválit zabezpečení 
nadstandartní dopravní obslužnosti (městská doprava) na rok 2020 a ukládá vedení města jednat o 
ceně služby. 
 
 
 
 
 
 
V Mikulově dne 11.11. 2019 
 
Zpracoval:   Peter Snášel 
 odborný zaměstnanec 
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