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 12. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.04.2022
Schválení výše příspěvku za nadstandardy IDS JMK pro rok 2022
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Vlasta Indrová - referent - územní plánování

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Společnost KORDIS JMK, a. s., předložila městu Kuřim návrh výše příspěvku za nadstandardní spoje
IDS JMK pro rok 2022 ve výši 2.651.040 Kč,viz e-mail s odůvodnění uvedené částky:
„Vážený pane starosto,
předem se velice omlouvám za letošní opožděné vyčíslení a zaslání částky za tzv. nadstandard
dopravní obslužnosti na rok 2022, na který Vaše město nyní do systému IDS JMK přispívá. Částka za
nadstandard pro rok 2022 pro Vaše město činí 2.651.040 Kč.
Ve výpočtu pro rok 2022 je, dle dřívějších dohod, odečtena částka za to, že některé spoje v loňském
roce nebyly kvůli omezení dopravy vykonány po celé období provozu daného roku.
Dále jsme do výpočtu ceny nadstandardu zohlednili změnu nákladové ceny podle výsledků nových
výběrových řízení, které zadával Jihomoravský kraj. Podle nových smluv a tedy vyšších nákladových
cen začali někteří regionální autobusoví dopravci jezdit již v průběhu roku 2021, zbývající začnou v
průběhu roku 2022. Nárůst nákladových cen je také dán vyšší inflací, zvýšením ceny nafty a také
nárůstem minimální zaručené mzdy řidičů a to se projevuje dalším růstem cen i mezi roky 2021 a
2022. Negativně se také významně do navýšení ceny nadstandardu projevila pandemie onemocnění
COVID-19 tím, že došlo k výraznému snížení výnosů v roce 2020 a 2021.
Ještě jednou se omlouvám za pozdní letošní dodání.
Děkuji za spolupráci a požádám Vás o vyjádření k dané částce, zda souhlasíte s platbou, případně o
připomínky.
S pozdravem a přáním pěkného dne
Ing. Šuštiaková Jana
vedoucí oddělení organizace dopravy
KORDIS JMK, a.s.
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Nové sady 30, 602 00 Brno“
Město Kuřim má uzavřenou s Jihomoravským Krajem smlouvu o financování systému IDS JMK
č.123/2004, ve znění pozdějších dodatků. Příspěvek za nadstandardy je stanoven s ohledem na výši
mezd, růst inflace a ceny nafty. Město Kuřim má dlouhodobě smluvně ošetřeny nadstandardy na
linkách autobusů 152, 162, 302,310,312,71 a 91.
Pro úplnost uvádíme přehled financování nadstandardních spojů v rámci systému IDS JMK za
uplynulé roky:
2018……….1.850.809 Kč
2019 ………1.995.411 Kč
2020……….2.345.860 Kč
2021……….2.089.070 Kč
(Pozn.:v roce 2021 činila kompenzace za nejeté spoje v období lockdownu 39.064 Kč)
RM Kuřim je předložen ke schválení návrh výše příspěvku za nadstandardy dopravní obslužnosti pro
rok 2022 ve výši 2.651.040 Kč.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
příspěvek města Kuřimi za nadstandardy IDS JMK pro rok 2022 ve výši 2.651.040 Kč.
Termín plnění: 31.12.2022
Zodpovídá: Ing. Vlasta Indrová - referent - územní plánování
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