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1.uzavírá
Darovací smlouvu mezi Nadací Charty 77, se sídlem Melantrichova 5, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 00417904, zapsanou v nadačním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka číslo 21/01 a městem Kravaře, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře,
IČ: 00300292 za účelem přijetí daru – finančních prostředků ve výši =630.573,- Kč na nákup automobilu Ford Grand Tourneo
Connect L2 za účelem provozování speciální dopravní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, a to v rámci
projektu „TAXÍK MAXÍK“.
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Důvodová zpráva:
Město Kravaře pro své občany zřídilo v roce 2021 SENIOR TAXI, a to prostřednictvím smlouvy o dílo s provozovatelem panem
. Průměrná měsíční částka, kterou město v období leden až srpen 2022 za poskytování služby provozovateli
hradilo, činila 40.000,- Kč. Na základě jednání mezi městem Kravaře a Nadací Charty 77 bylo město Kravaře zařazeno do
projektu TAXÍK MAXÍK. Díkytomu bude od 1. ledna 2023 služba taxi pro seniory poskytována v rámci uvedeného projektu.
Jeho součástí je dar Nadace Charty 77 městu Kravaře ve výši 630.573,- Kč na nákup automobilu Ford Grand Tourneo Connect
L2. Mezi nadací a městem bude uzavřena také Smlouva o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „TAXÍK
MAXÍK“. Na jejím základě se provozovatelem služby stane město Kravaře.
Služba TAXÍK MAXÍK bude pro její uživatele částečně zpoplatněna. Provoz automobilu, jeho údržbu, opravy a rovněž funkce
dispečinku budou zajišťovat zaměstnanci města Kravaře. V tuto chvíli je předpoklad, že by se jednalo o dva pracovníky (každý
na 0,5 úvazku), kteří by byli organizačně zařazeni pod Odbor sociálních věcí. Kvalifikovaný propočet osobních nákladů (hrubý
příjem včetně odvodů) činí 35.000,- Kč měsíčně. Mezi další provozní náklady bude patřit spotřeba PHM, údržba automobilu
apod. Přitom je však potřeba přihlédnout k tomu, že rozsah služby TAXÍK MAXÍK je ve srovnání se stávající službou SENIOR
TAXI několikanásobně větší. V roce 2023 bude možnost požádat Nadaci Charty 77 o dotaci ve výši 150.000 Kč na zvedení
služby TAXÍK MAXÍK, tedy na úhradu části vzniklých provozních nákladů. Přiznání této dotace již bylo městu ze strany nadace
předběžně přislíbeno.
V Kravařích dne: 30. 11. 2022

Počet příloh: 1
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