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       V Čelákovicích dne 15. 6. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, místostarosta II 

 

 
……………………………………………… 
Jan Chobotský, referent odboru správy 

majetku a investic 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 9. PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 20/2017 DNE 28. 6. 2017 
 
 
SMLOUVA O DARU SPOLEČNOSTI OKRESNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA KOLÍN 
S. R. O.  
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Společnost Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o. (dále jen „OAD“), na základě 
Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské 
integrované dopravy na rok 2010 až 2019, uzavřené dne 2. 12. 2009, 
č. SML/2009/146. zajišťuje autobusovou dopravní obsluhu pro město Čelákovice. 
Za rok 2016 vznikl rozdílem mezi platbami záloh na úhradu prokazatelné ztráty 
za rok 2016 a skutečnou částkou úhrady prokazatelné ztráty za rok 2016 přeplatek 
ve výši 20 997,73 Kč.  
 
Radě města byla na její schůzi č. 11/2017 konané dne 6. 6. 2017 předložena žádost 
společnosti OAD o ponechání přeplatku za rok 2016 ve výši 20 997,73 Kč k účelu 
obnovy vozového parku. Součástí žádosti byl i návrh smlouvy o využití přeplatku 
z úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby. V předchozích 
letech bylo této žádosti opakovaně vyhovováno a na základě buď zaslaného návrhu 
smlouvy, nebo na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města byl OAD přeplatek ponechán/byl proveden zápočet závazků a pohledávek. 
 
Rada města proto doporučila svým usnesením č. 11/2017/7.1 ze dne 6. 6. 2017 
Zastupitelstvu města schválit ponechání přeplatku za rok 2016 vyčísleného ve výši 
20 997,73 Kč vyúčtováním úhrady prokazatelné ztráty vzniklé plněním závazku 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

9. 
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veřejné služby v systému PID, sestaveným organizací ROPID, Okresní autobusové 
dopravě Kolín, s. r. o., formou daru za účelem obnovy vozového parku. 
 
V souladu s tímto usnesením byla připravena darovací smlouva a je předkládána 
Zastupitelstvu města ke schválení. Smlouvou je OAD poskytnut dar formou 
ponechání přeplatku vzniklého v r. 2016 rozdílem mezi platbami záloh na úhradu 
prokazatelné ztráty za rok 2016 a skutečnou částkou úhrady prokazatelné ztráty 
za rok 2016. Účelem finančního daru je zlepšení služeb cestujícím a darovaná částka 
bude použita na obnovu investic souvisejících s provozováním veřejné linkové 
dopravy, formou pořízení nového autobusu. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Usnesení nemá přímý vliv na rozpočet města. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Unesení Rady města č. 11/2017/7.1 ze dne 6. 6. 2017 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
9. 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), uzavření a text 
Darovací smlouvy č. SML/2017/173 mezi městem Čelákovice, jako dárcem 
a společností Okresní autobusová doprava Kolín, s. r. o., jako obdarovaným, 
kterou se dárce zavazuje poskytnout obdarovanému dar ve výši 20 997,73 Kč 
formou ponechání přeplatku, vzniklého v r. 2016 rozdílem mezi platbami záloh 
na úhradu prokazatelné ztráty za rok 2016 a skutečnou částkou úhrady 
prokazatelné ztráty za rok 2016. 
 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Darovací smlouva č. SML/2017/173 včetně její přílohy č. 1 
příloha č. 2 Žádost společnosti Okresní autobusová doprava Kolín s. r. o. 
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příloha č. 3 Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
v systému Pražské integrované dopravy na rok 2010 až 2019, 
uzavřená dne 2. 12. 2009, č. SML/2009/146 – pouze digitálně. 

 
 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Kateřina Kandlová, vedoucí odboru 

správy majetku a investic 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka, 
 právník městského úřadu 

 


