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DOPRAVNÍ VÝBOR 
 Zastupitelstva Jihočeského kraje 

Tajemník výboru: Ing. Šárka Dupalová, tel. 386 720 462 e-mail.: dupalova@kraj-jihocesky.cz 

 

 
       České Budějovice dne 16. 12. 2020 

 
Zápis č. 1 

 
z jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo 

dne 15. 12. 2020 od 13.00 hod. 
 

v budově   
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích 

v sálu Secese 
 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. arch. Petra Trambová, Ing. Lukáš Mašín, Ing. Karel Vaškovský, Ing. Václav 

Protiva, Ing. Miroslav Joch, Mgr. Pavel Mráček, Ing. Pavel Pavel, Mgr. Viktor 
Lavička, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Jan Kubík, Ing. Martin Kákona, Ph.D., 
Bc. Jiří Švec 

Omluven: Mgr. Pavel Eybert 
Za KÚ: JUDr. Andrea Tetourová, Mgr. Bc. Antonín Krák 
Hosté: Ing. Jiří Pešek - Jikord 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 
 
 
Jednání zahájila předsedkyně výboru paní Trambová, omluvila 1 člena výboru, přítomných bylo 
12 členů, výbor byl usnášeníschopný. Poté předala slovo náměstkovi pro dopravu A. Krákovi, který 
přivítal ostatní členy výboru. Dále paní Trambová předala slovo paní Tetourové, která seznámila 
přítomné se všemi body v programu jednání. 
 
 
 
Program: 
 

1. Informace o rozpočtu ODSH a gesčních organizací; 

2. Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2019; 

3. Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.; 

4. Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice, a. s.; 

5. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní 

dopravou v rámci IDS JMK; 

6. Darování nákladních vozidel Radě obce Koločava; 

7. Přijetí daru technologické lávky přes řeku Otavu u obce Borečnice do vlastnictví Jihočeského 

kraje; 

8. Různé. 

 
 
1. Informace o návrhu rozpočtu pro rok 2021 pro ODSH a organizace v jeho gesci  

Paní Tetourová informovala o rozpočtu Jihočeského kraje pro rok 2021, ten byl projednáván od září 
2020 s pokynem ekonomického odboru snížit výdaje o 10 % oproti SVR. Tento pokyn se ODSH podařilo 
téměř dodržet s výjimkou výdajů na základní dopravní obslužnost Jihočeského kraje, kde ani při 
možném smluvním snížení dopravního výkonu o 10 %, by nedošlo k 10 % finanční úspoře v nákladech 



2 

 

na dopravní obslužnost. K bodu měl otázku pan Protiva, který se dotazoval na konkrétní čísla 
střednědobého rozpočtového výhledu, tento materiál je zaslán přílohou č. 1 spolu se zápisem. 
 
Informace o návrhu rozpočtu pro rok 2021 pro ODSH a organizace v jeho gesci  

U s n e s e n í   č. 1/2020/DV-1 

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

bere na vědomí 
informaci o návrhu rozpočtu pro rok 2021 pro ODSH a organizace v jeho gesci, uvedeném v příloze 
materiálu. 
Hlasování 11/0/0 

 
 
2. Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2019 
Dále paní Tetourová přednesla vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2019, sdělila, že od roku 2015 
se změnil výpočet rozpočtové kompenzace. Na základě uzavřených smluv hradil kraj autobusovým 
dopravcům prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové dopravě vzniklou plněním závazku veřejné služby. 
Objednatel dopravci měsíčně poskytuje zálohu ve výši 1/12 z odborného odhadu ze zálohovaného 
období a dopravce předkládá čtvrtletně vyúčtování. Dále paní Tetourová podotkla, že predikce propadu 
tržeb v důsledku COVIDu u dopravců činí 112 mil. Kč. Pan Pešek též sdělil, že propady jsou obrovské 
a je zapotřebí jednat o náhradách se státem, aby se kompenzace vrátily, dále informoval, že Jikord se 
snažil přistupovat zodpovědně a na jaře nepustil vše najednou, ale pozvolna, tím se ušetřilo. Dále 
pokračovala diskuse a členové se shodli, že k tématu se vrátí na dalším jednání DV. 
 

Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2019 
U s n e s e n í   č. 2/2020/DV-1 

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

 I. schvaluje 

1. vyúčtování prokazatelné ztráty ve veřejné linkové osobní dopravě za rok 2019 uvedené v příloze 
č. 1 návrhu č. 382/ZK/20; 
2. vyúčtování prokazatelné ztráty ve veřejné osobní drážní dopravě za rok 2019 uvedené v příloze 
č. 2 návrhu č. 382/ZK/20. 
Hlasování 11/0/1  

II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje projednat návrh č. 382/ZK/20 - Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2019 
v předloženém rozsahu. 
Hlasování 11/0/1 

 

 

3. Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o. 

Paní Tetourová přednesla informace o úpravě závazkových vztahů se společností Jikord, přičemž pan 

Pešek doplnil informace o úsporách konkrétně: práce na DPP, reklamy, školení a poradenská činnost. 

Dále se členové shodli na tom, že si Jikord zaslouží samostatný výbor z důvodu velkého počtu otázek, 

např. pan Protiva požadoval ke každému bodu – jaký je rozsah agendy? Paní Trambová navrhla 

výjezdní výbor na Jikord, kde by byly zodpovězeny dotazy členů výboru, to ostatní členové pozitivně 

kvitovali. K žádosti členů je přiložena příloha č. 2 s „Propady tržeb roku 2020 oproti předpokladům 

(včetně kompenzací od státu)“. Pan Kákona upozornil, že klub v tomto případě nebude hlasovat pro. 

  

Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o. 

U s n e s e n í   č. 3/2020/DV-1 

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 
návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
1. poskytnutí provozní dotace ve výši 15 696 420,- Kč a investiční dotace ve výši 230 000,- Kč 
společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, pro rok 2021 na úhradu nákladů spojených se závazkem 
veřejné služby, 
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2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v příloze návrhu 
č. 380/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v části I.1. usnesení. 
Termín: 31. 12. 2020 
Hlasování 11/0/1 

II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje projednat návrh č. 380/ZK/20 - Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD 
s.r.o. v předloženém rozsahu. 
Hlasování 11/0/1 

 

 
4. Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice, a. s  

Dále paní Tetourová informovala v úpravě závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště, kde 
Jihočeský kraj poskytuje v současné době ze svého rozpočtu neinvestiční a investiční dotaci na úhradu 
nákladů spojených s provozem a rozvojem Letiště České Budějovice a. s. Tato finanční podpora 
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s. bude v roce 2021 poskytována z rozpočtu 
Jihočeského kraje  v předpokládaném celkovém finančním objemu 76 290 000 Kč, z toho neinvestiční 
transfer bude 75 140 000,00 Kč a investiční transfer bude 1 150 000 Kč, pro úpravu závazkových vztahů 
souvisejících s poskytnutím těchto finančních prostředků je předložena k projednání zastupitelstvu 
Jihočeského kraje Smlouva o poskytnutí provozní a investiční dotace. Poté došlo k diskusi, kde pan 
Lavička sdělil info z jednání dozorčí rady letiště, mimo jiné uvedl zrušení hlukového pásma, letiště se 
brání na Úřadu pro civilní letectví. Pro všechny ostatní členy je to souhlasně velké problematické a těžké 
téma, pan Joch též navrhl samostatné jednání výboru pro Jihočeské letiště v Č. B. 
 
Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice, a. s  

U s n e s e n í   č. 4/2020/DV-1 

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 
1. návrh na poskytnutí provozní dotace ve výši 75 140 000,- Kč a investiční dotace ve výši 1 150 000,- 
Kč společnosti Jihočeské letiště České Budějovice         a. s., IČO 26093545, pro rok 2021 na úhradu 
nákladů spojených se závazkem veřejné služby, 
2. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedený v příloze materiálu;                   
Hlasování 11/0/1  

II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit  
1.  poskytnutí provozní dotace ve výši 75 140 000,- Kč a investiční dotace ve výši 1 150 000,- Kč 
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., IČO 26093545, pro rok 2021 na úhradu nákladů 
spojených se závazkem veřejné služby, 
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v příloze matriálu. 
Hlasování 11/0/1 

 

 

5. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní 

dopravou v rámci IDS JMK  

Paní Tetourová dále informovala o tom, že Jihomoravský kraj s platností od změnového termínu jízdních 
řádů 10. 12. 2017 uzavřel s příslušnými dopravci smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
na etapu IDS JMK Znojemsko, ze Smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK mezi Jihočeským krajem a Jihomoravským krajem 
vyplývá úhrada následujících nákladů na provoz linky IDS JMK 830: 
- náklady na provoz linky v úseku po území Jihočeského kraje 
- náklady na provoz v polovině úseku vedeném po území Kraje Vysočina. 
Dále paní Tetourová sdělila, že se smlouva uzavírá každoročně a musí být schválena zastupitelstvem. 
 

Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní 

dopravou v rámci IDS JMK  

U s n e s e n í   č. 5/2020/DV-1 

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
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I. bere na vědomí 
návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou 
v rámci IDS JMK mezi Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem, uvedenou v příloze návrhu 
č. 388/ZK/20; 
II. ukládá 
JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu hejtmanovi kraje Smlouvu 
o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS 
JMK uvedenou v části I. usnesení. 
Hlasování 12/0/0 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit návrh č. 388/ZK/20 - Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci IDS JMK v předloženém rozsahu. 
Hlasování 12/0/0 
 
 

6. Darování nákladních vozidel Radě obce Koločava  

V dalším bodu paní Tetourová uvedla informaci o darování nákladních vozidel radě obce Koločava, 

jedná se o nákladní sklápěcí automobil Tatra 815, datum prvního uvedení do provozu 7. 12. 2001, počet 

ujetých kilometrů: 199 980, cena obvyklá 166 000,- Kč bez DPH a nákladní sklápěcí automobil Škoda 

706, datum prvního uvedení do provozu 1982, počet ujetých kilometrů: 200 489, cena obvyklá 30 000,-

Kč bez DPH. Pan Joch zmínil, že rada kraje tento dar schválila. Bez výrazných připomínek výbor 

doporučil zastupitelstvu schválit návrh. 

 

Darování nákladních vozidel Radě obce Koločava  

U s n e s e n í   č. 6/2020/DV-1 

Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 

I. bere na vědomí 
návrh usnesení: 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
I. schvaluje 
darování nákladního sklápěcího automobilu Tatra 815 S3 280845 6x6.2, TP: UG 544904, VIN: 
TNT280S451K035180, datum prvního uvedení do provozu 7. 12. 2001, počet ujetých kilometrů: 199 
980, cena obvyklá 166 000,- Kč bez DPH a nákladního sklápěcího automobilu Škoda 706 MTSP 25, 
TP: UH 382477, VIN: 450109-205, datum prvního uvedení do provozu 1982, počet ujetých kilometrů: 
200 489, cena obvyklá 30 000,-Kč bez DPH Radě obce Koločava, se sídlem 90043, obec Koločava, 
ulice Ševčenka 78, okres Mižhirja, Zakarpatská oblast na základě darovací smlouvy uvedené v příloze 
č. 1 návrhu č. 400/ZK/20, 
II. vyjímá z hospodaření 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, 
PSČ 370 10, IČO 709 71 641, movité věci popsané v části I. usnesení jako předmět daru v dosavadním 
vlastnictví Jihočeského kraje ke dni nabytí vlastnického práva třetí osobou ve smyslu této části, čímž 
dojde ke změně přílohy č. 2 zřizovací listiny č. 183/2002/ZK Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, 
p. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Nemanická 2133/10, PSČ 370 10, IČO 709 71 641, nazvané 
„Soupis majetku“, z níž budou ke stejnému dni vyňaty movité věci uvedené v části I. usnesení jako 

předmět daru v dosavadním vlastnictví Jihočeského kraje; 
Hlasování 12/0/0 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit návrh č. 400/ZK/20 – Darování nákladních vozidel Radě Obce Koločava 
v předloženém rozsahu. 
Hlasování 11/0/1 

 

 

 

 



5 

 

7. Přijetí daru technologické lávky přes řeku Otavu u obce Borečnice do vlastnictví Jihočeského 

kraje  

Větší diskuse se rozvinula u bodu technologické lávky přes řeku Otavu, paní Trambová informovala 

o problematice celé záležitosti a zaznělo zde mnoho návrhů, pan Mráček podotkl, že je nutno ověřit 

celou řadu informací, pan Švec uvedl, že E-On se lávky rád zbaví, ale kraj nemůže za každou cenu 

ihned přistoupit na jejich podmínky. Souhlasně se všichni vyjádřili k tomu, aby tento bod byl stažen 

z jednání zastupitelstva dne 17. 12. 2020 pro jeho nedostatečnou informovanost a jelikož požadují více 

relevantních materiálů k tomuto daru. 

 

 
8. Různé 
Paní Trambová požádala členy o návrhy k plánu činnosti výboru na dalším jednání a připomněla všem 
termíny zasedání výboru, vždy v úterý od 13 hodin, 14 dní před konáním zastupitelstva. Termíny jsou 
navrženy ve dnech 26. 1. 2021; 2. 3. 2021; 13. 4. 2021; 4. 5. 2021; 8. 6. 2021. 
 
Předsedkyně výboru poděkovala všem členům výboru za aktivní účast. 
 
 
 
Konec jednání: 16:10 hod.  
 
 
Zapsala:  Ing. Šárka Dupalová, tajemnice    
 
 
Ověřil:  Ing. arch. Petra Trambová, předsedkyně DV  
 

 


