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Pravidla pro používání sociálního automobilu města Zbiroh

Rada města Zbiroha schválila dne 17.08. 2022 usn. č. 224/2022 na svém zasedání tato
pravidla pro používání sociálního automobilu v majetku města Zbiroha.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Sociální automobil je určen k přepravě občanů s trvalým pobytem na území města
Zbiroha (Jablečna, Přísednice, Třebnušky a Chotětína), kteří nemají možnost vlastní
dopravy k lékařům, případně nemají nárok na sanitku, a to k lékařům do zdravotnických
zařízení. Doporučením se rozumí písemný doklad obvodního lékaře či objednání k
odborným lékařům, popř. k vyřízení důležitých osobních záležitostí (např. vyřízení nového
občanského průkazu, týdenní nákup potravin atd.). Sociální automobil mohou dále používat
občané s trvalým pobytem na území některé z obcí Mikroregionu Zbirožsko za stejných
podmínek.
Čl. 2
Objednání přepravy a evidence
(1) Přepravu lze objednat u pracovnice podatelny Městského úřadu ve Zbiroze (dále jen
“pracovnice podatelny”) na telefonním čísle 373 749 511. Přepravu je možné uskutečnit
pouze v pracovních dnech pondělí až pátek, v době od 06 hodin do 17 hodin, výjimečně pak
mimo tuto dobu. Plánovaný čas přepravy, včetně místa určení a kontaktních údajů na
přepravovanou osobu, bude následně pracovnicí zapsán do kalendáře Google, kde bude
rovněž vybrán příslušný řidič (zaměstnanec města nebo externí řidič), který po potvrzení
jízdy zde bude závazně uveden. V případě, že žádný z řidičů nepotvrdí zadání jízdy, bude
pracovnice neprodleně kontaktovat tajemníka MěÚ Zbiroh, za účelem zajištění náhradního
řidiče. Evidenci využití sociálního vozidla povede v elektronické podobě pracovnice za
příslušný kalendářní rok. Zprávu o využití sociálního vozidla pak předloží sociální pracovnice
MěÚ Zbiroh do 31.12. příslušného roku cestou tajemníka radě města.
Čl. 3
Příspěvek na dopravu
(1) Tento ceník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované služby tj. přepravu osoby.
Příspěvek hradí ve stanovené výši přepravovaná osoba, případný doprovod hradí polovinu
ceny.

Doprava uživatelů

cena za cestu tam i zpět

0 - 10 km

30 Kč

11 - 35 km

100 Kč

36 - 70 km

150 Kč

71 - 120 km

300 Kč

nad 120 km

400 Kč

*vzdálenost místa dojezdu od místa nástupu
(2) Příspěvek uhradí přepravovaná osoba řidiči vozidla, který na příjem finanční hotovosti
vystaví příjmový doklad. Poplatek za parkování sociálního vozidla hradí přepravovaná
osoba. Po ukončení jízdy odevzdá řidič vozidla příjmové doklady včetně veškeré finanční
hotovosti pracovnici podatelny. Pravidelný odvod vybrané finanční hotovosti na pokladnu
MěÚ Zbiroh se řídí vlastními interními pravidly.
Čl. 4
Využití pro ostatní složky
(1) Sociální automobil mohou bezplatně využívat k přepravě následující organizace:
příspěvkové organizace města ZŠ, MŠ a ZUŠ Zbiroh, SDH Zbiroh, Junák - Český skaut,
středisko Čertovka Zbiroh z.s.. Ostatní složky pak se souhlasem tajemníka města, případně
starosty.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Sociální automobil musí být používán v souladu s podmínkami smlouvy o výpůjčce ze
dne 6. 11. 2015, uzavřené mezi městem Zbiroh, Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh, IČ
00259225 a společností KOMPAKT spol. s.r.o., Opletalova 683, 290 01,Poděbrady, IČO:
49551027, která je vlastníkem vozidla. Řídit sociální automobil jsou oprávněny pouze osoby
z řad stanovených zaměstnanců MěÚ Zbiroh, případně externí řidiči, kteří jsou držiteli
příslušného řidičského oprávnění a platného potvrzení o absolvování školení řidičů.
(2) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 01.09.2022.

Michal Muravecký
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

