Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.01.2022
Příspěvek města Kuřim na nákup roční úsekové nebo roční doplatkové
jízdenky pro osoby ve věku 70 let a více pro rok 2022
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
V roce 2021 město Kuřim dotovalo roční úsekovou jízdenku IDS JMK pro území Kuřimi a doplatkovou
jízdenku IDS JMK pro zónu 310, pokud byl žadatel vlastníkem roční předplatní jízdenky pro jiné zóny,
a to pro osoby ve věku 70 let a více s trvalým bydlištěm v Kuřimi. Tuto slevu využilo v roce 2020
celkem 132 občanů Kuřimi, v roce 2021 celkem 116 občanů.
Od 1. září 2018 mohou na základě vládního nařízení senioři využít slevy z ceny jízdného ve výši 75 %
z plné ceny jízdného. Na základě tohoto nařízení se 75 % sleva počítá z plné ceny jízdného, která činí
2.500 Kč. Po započtení slevy 75 % tedy zaplatí osoby nad 70 let včetně za uvedené typy jízdného 625
Kč. Navrhujeme tedy pokračovat v podpoře daného jízdného, a to tak, že ke každé zakoupení
úsekové či doplatkové zónové jízdence pro seniory 70+ s trvalým bydlištěm v Kuřimi, a to formou
doplatku ve výši 300 Kč. Skutečně zaplacená cena tak bude 325 Kč, tedy stejně jako v loňském roce.
Příspěvek bude možno získat stejně jako v loňském roce. Stačí, pokud žadatel přijde na kuřimskou
radnici a vezme s sebou průkazku IDS včetně kuponu a doklad totožnosti. Pracovnice podatelny
zkontrolují průkaz IDS a kupon, ověří totožnost žadatele a vystaví příkaz k proplacení příspěvku. S tím
pak lze okamžitě navštívit pokladnu a nechat si příspěvek proplatit. Žadatel může vyzvednutím
příspěvku pověřit jinou osobu, musí ji ovšem vybavit plnou mocí. Podpis na této plné moci nemusí být
úředně ověřen.

Návrh na usnesení:
ZM
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souhlasí
s příspěvkem ve výši 300 Kč na jízdenku zakoupenou v období od 01.01.2022 do 31.12.2022 pro
osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve věku 70 let a více v případě, že se jedná:
- o roční úsekovou jízdenku IDS JMK pro území Kuřimi,
- o doplatkovou roční předplatní jízdenku IDS JMK pro zónu 310, je-li žadatel vlastníkem roční
předplatní jízdenky pro jiné zóny.
Termín plnění: 25.01.2022
Zodpovídá: Mgr. Lenka Krejčová - vedoucí odboru
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