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NÁZEV:  Spolufinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD na 
rok 2021  

                
PŘEDKLÁDÁ:  Rada města 
ZPRACOVAL:  Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města  

 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání  
Usnesením č. 
I. Schvaluje 
a) uzavření smlouvy o dotaci se Sdružením měst a obcí okresu Tábor, sídlem Žižkovo náměstí 

3, 390 15 Tábor, IČ: 65943058, ve výši 8.218.980,00 Kč účelově určené na 
spolufinancování prokazatelné ztráty MHD provozované společností COMETT PLUS, spol. 
s r.o. v aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí pro rok 2021, dle předloženého 
návrhu.  

b) schválení členského příspěvku města Sezimovo Ústí ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor, 
sídlem Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor, IČ: 65943058, pro rok 2021 ve výši 108.315,00 Kč 
(15 Kč/obyv.) a 4.000 Kč (500 Kč/1.000 obyv.) dle předloženého návrhu.  

c) schválení finanční plán Sdružení měst a obcí okresu Tábor na rok 2021, dle předloženého 
návrhu. 

  
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města předkládá ZM informaci o kalkulaci a výpočtu prokazatelné ztráty z provozu 
MHD na rok 2021 a souvisejících plateb města Sezimovo Ústí v r. 2021 tak, jak bylo 
předloženo na jednání výboru a schváleno valnou hromadou SMOOT (bez účasti zástupce za 
Sezimovo Ústí).   
 
Výpočet spolufinancování prokazatelné ztráty ze závazků veřejné služby v MHD pro rok 2021 
byl sestaven na základě smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s dopravcem, firmou 
COMETT PLUS, spol. s r.o. Odborný odhad je zkalkulován již souhrnně pro všechny linky 
MHD, na jejichž financování se podílejí všechny obsluhované obce, konkrétně Tábor, 
Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Slapy, Košín, Radimovice u Tábora, Radimovice u Želče, 
Dražičky, Nasavrky a Svrabov (dosud byla zvlášť kalkulována vnitroměstská linka střed - linky 
č. 60 a 61, kterou financovalo pouze město Tábor). Částkou 3,55 mil. Kč by se na financování 
v roce 2021 měl podílet také Jihočeský kraj, který část spojů na linkách MHD vyjíždějících 
mimo město Tábor zahrnul do základní dopravní obslužnosti kraje.  
 
Smluvní vztah mezi SMOOT a COMETT a pravidla vzájemného vyúčtování zejm. pravidla pro 
vyrovnání ceny dopravního výkonu jsou od r. 2019 dány nově uzavřenou smlouvou. Z ní 
vyplývá a dalších podkladů (dotace Jč kraje, podíl SMOOT na zisku COMETTu apod.) dochází 
k nárůstu částky na vyrovnání ceny dopravního výkonu ze strany SMOOT o 4.130.000 Kč, tj. o 
7,40 %. 



 

V odhadech pro rok 2021 je zapracováno zachování stávajícího rozsahu MHD v souladu 
s koncesní smlouvou. Co se jízdného týká, je v návrhu opět zapracováno předpokládané 
snížení tržeb o 1,3 mil. Kč za jízdné pro děti do 12 let, na úhradě kterého se podílí pouze 
město Tábor. 
   
Město Sezimovo Ústí je od roku 1996 členem Sdružení měst a obcí okresu Tábor (SMOOT). SMOOT 
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, které má s dopravcem firmou COMETT PLUS, spol. s 
r.o. uzavřenu smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění městské autobusové dopravy. Na jejím 
základě SMOOT hradí dopravci smluvenou částku. V návaznosti na tuto smlouvu jsou uzavírány 
samostatné dotační smlouvy s těmi členy SMOOT, na jejichž území je MHD provozována – Tábor, 
Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Radimovice u Tábora, Slapy a Košín. Zbývající obce – Dražičky, 
Radimovice u Želče, Nasavrky a Svrabov, kam MHD rovněž zajíždí, ale nejsou členy SMOOT, uzavírají 
smlouvu přímo s dopravcem. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 85 odst. j) je v tomto případě 
rozhodování vyhrazeno zastupitelstvu.  

 
Jak je z výpočtu spolufinancování patrné, podílejí se na financování ztráty příspěvkem ve výši 
15,- Kč/obyvatele i všechny obce SMOOT. Jde o výraz solidarity. I jejich obyvatelé používají 
při svých cestách MHD. Nadto obce hradí příspěvek ve výši 500 Kč/1.000 obyv. dle stanov. 
 
Dotace mezi městy Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí je rozdělována v poměru podle 
počtu obyvatel dle údajů ČSÚ. Dle předchozích jednání a shodně jako v r. 2020 nesou 
náklady spojené s provozem vnitroměstských linek č. 60 a 61 města Tábor a Planá nad 
Lužnicí, dopad snížení tržeb o 1,3 mil. Kč za jízdné pro děti do 12 let hradí město Tábor.  
 
Ve schváleném rozpočtu města na r. 2021 je zapracována částka shodná jako v r. 2019 
(7.133.000 Kč + 109.000 Kč), v případě schválení navrhovaného usnesení musí dojít k úpravě 
rozpočtu na r. 2021. 
 
PŘÍLOHY: 

- Příloha č. 1 – Individuální žádost ze dne 01.12.2020  
- Příloha č. 2 – Výpočet spolufinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD na r. 2021 
- Příloha č. 3 – Finanční plán SMOOT na r. 2021 – materiál na VH SMOOT 
- Příloha č. 4 – Návrh smlouvy 


