
FK Mutěnice, z.s.          Vinařská 1137,    696 11  Mutěnice, 

IČ: 48846180 
 

 

Návrh budoucího provozování autobusu včetně smluvních 

podmínek na provozování autobusu. 
 

 

I. 

Na XV. veřejném jednání ZO Mutěnice konaném dne 19. 6. 2017 bylo uloženo FK 

Mutěnice, z.s. zpracovat informaci o dosavadním provozu autobusu a dále předložit návrh 

budoucího provozování autobusu včetně smluvních podmínek na provozování autobusu. 

Proto FK Mutěnice nabízí tento návrh na provozování autobusu, jako prostředku zkvalitnění 

zejména spolkové činnosti v obci Mutěnice. 

 

II. 

Historie provozování autobusů mutěnickými fotbalisty spadá hluboko do minulého 

století. Dá se tedy říct, že minimálně jeden autobus je v obci k dispozici nejen fotbalistů, ale i 

jiným subjektům již několik desetiletí. Třeba v r. 1988 se ve fotbalové kronice píše: „Doprava 

dvěma autobusy zajišťuje levnou dopravu k utkáním mimo Mutěnice…“ Dá se tedy 

zjednodušeně říct, že občané Mutěnic si na fakt, že máme relativně levný autobus, už za ta 

léta zvykli. Samozřejmě to ale neznamená, že bychom bez autobusu nemohli žít. Nabízí se ale 

otázka, proč něco, co v obci léta funguje, rušit… 

 

III. 

Dosavadní autobus zn. Renault FR1 (r. výroby 1989) byl zakoupen v r. 2007, celkové 

najeté kilometry lze pouze odhadnout, odhad našeho řidič p. Bučka je cca 2.000 tisíce km!! 

Jenom díky jeho vzorné údržbě a také pravidelným opravám prováděným nájemcem, je 

autobus pořád provozuschopný. Autobus byl daný do pronájmu Fotbalovému klubu Mutěnice. 

Ten jej využívá jednak ke svým účelům, tedy k vození hráčů svých mužstev k zápasům, 

zájezdům nebo soustředěním, ale také jej nabízí jiným subjektům nejen v Mutěnicích, ale i 

v okolí. V Mutěnicích jej nejvíce využívá Základní škola ke školním výletům nebo třeba 

k zajištění každoročního lyžařského výcviku, okolní subjekty třeba aktuálně využívají autobus 

zavezení dětí a vedoucích na letní tábory. Poměr vezení místních subjektů a cizích subjektů je 

zhruba vyrovnaný. V případě dopravy pro jiné subjekty než pro FK se doprava a následná 

fakturace provádí přes spol. Autodoprava Jiří Kopeček, IČ: 67004997, adresa Družstevní 

čtvrť 19, 695 01 Hodonín (dříve to byla Autodoprava Miroslav Jagoš, Mutěnice). My jej 

tomuto subjektu pro tyto účely dále pronajímáme. Tento dopravce provozuje autobusovou 

dopravu a má všechna potřebná povolení pro tuto činnost. Autobus ročně ujede cca 20 tis. km. 

Řidičem autobusu je profesionální řidič p. Miroslav Buček, případně jej může zaskočit další 

profesionální řidič zaskočit Svatopluk Němec. Do budoucna je možností i zajištění vlastní 

koncese FK Mutěnice, z.s. 

 

IV. 

Nový autobus, který by měl nahradit dosluhující Renault z r. 1989, by měl provádět 

dopravu v podobném rozsahu jako doposud. FK Mutěnice navrhuje stejný, osvědčený model 

fungování. Samozřejmě FK Mutěnice počítá s úhradou nájemného (1000-1500,- Kč měsíčně), 

čímž se zisk pochopitelně sníží. Pořizovací cena v rozmezí 1-2 miliony Kč se nám vzhledem 

k množství ročně ujetých kilometrů dostačující. Vyšší cena by sice přinesla vyšší pohodlí, ale 



chápeme omezený rozpočet obce. Předpokládané financování vycházející z údajů r. 2016 je 

podrobně je to uvedeno v přiložené tabulce. 

 

V. 

FK Mutěnice, z.s. zejména díky podpoře Obce zůstal i po odstoupení generálního 

sponzora a prezidenta klubu Miroslava Jagoše velmi dobrým reprezentantem obce Mutěnice. 

Patří mezi nejúspěšnější kluby nejen v rámci okresu Hodonín, ale i celého Jihomoravského 

kraje a to nejen v mužské, ale i v mládežnické kopané. Je také jedním ze tří klubů v okrese 

Hodonín, který má i mužstvo žen (kromě nás jenom Nesyt Hodonín a Vlkoš, Šardice 

v letošním roce skončily). Stará se o výchovu mládeže, o čemž svědčí i 3 reprezentanti 

Mutěnic v tomto roce. Nejslavnější je určitě Michal Trávník, kapitán reprezentace ČR do 21 

let, ale zdárně mu sekundovaly Kateřina Špérová, repre U17, účastnice ME a Sabina Pavková, 

která byla v širším kádru futsalové reprezentace. 

 

VI. 

FK Mutěnice, z.s.  je připraven transparentně řešit všechny věci ohledně financování 

projektu nákupu autobusu. Věřím, že zvážíte všechny argumenty ohledně provozování 

autobusu a zvolíte tu nejlepší variantu pro občany Mutěnic. 

 

 

 

 

Za FK Mutěnice, z.s. 

 

 

 

Petr Blaha, předseda      

   

 
 

 

 


