DOPRAVNÍ VÝBOR
Zastupitelstva Jihočeského kraje
Tajemník výboru: Ing. Šárka Dupalová, tel. 386 720 462 e-mail.: mailto:dupalova@kraj-jihocesky.cz
České Budějovice dne 13. 12. 2021
Zápis č. 9
z jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo
videokonferenčně
dne 7. 12. 2021 od 13:00 hod.
Přítomni:
Členové výboru:
Omluveni:
Za KÚ:
Hosté:

Ing. Lukáš Mašín, Ing. Karel Vaškovský, Ing. Václav Protiva, Mgr. Pavel
Mráček, Ing. Pavel Pavel, Ing. Martin Kákona, Ph.D., Ing. Miroslav Joch,
JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Jan Kubík, Mgr. Viktor Lavička, Bc. Jiří Švec
Ing. arch. Petra Trambová - předsedkyně, Mgr. Pavel Eybert
JUDr. Andrea Tetourová
Ing. Josef Michálek, Ing. Jiří Kafka – Jikord, s.r.o.

Začátek jednání:

13.00 hodin.

Jednání se zahájil Pavel Pavel, který zastupoval paní předsedkyni Trambovou. K zápisu z minulého
jednání neměl žádný člen výboru připomínky. Pan Kákona vznesl dotaz na poslední bod v programu
Plán činnosti výboru, kde bylo informováno o předběžných termínech jednání DV na I. pololetí 2022,
termíny byly sděleny ve dnech: 1. 2., 8. 3., 12. 4., 10. 5. a 14. 6. 2022. Poté pan Pavel předal slovo Ing.
Michálkovi, který představil první bod programu.
Program:
1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje
a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje
Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
2. Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s.
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Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.

4. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní
dopravou mezi Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem
5. Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a. s.
6. Návrh rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství pro rok 2022
7. Návrh – rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2022
8. Návrh – střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2023
a 2024
9. Plán činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2022
6. Různé
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje
a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje
Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
Pan Michálek představil členům výboru dodatek ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní
obslužnosti, dále uvedl, že u dopravců COMETT PLUS, spol. s r.o. a Štefl-tour Dačice s.r.o., kteří budou
provozovat smluvní linky pouze do 11. 6. 2022, by byla realizace nového odbavovacího systému
finančně nákladná s ohledem na dobu využití cca 6 měsíců, bylo zavedení nového odbavovacího
systému na linkách těchto dopravců posunuto na 12. 6. 2022 v návaznosti na zahájení provozu ze
strany nových dopravců v rámci 10letých smluv. Členové souhlasně přijali usnesení.
U s n e s e n í č. 29/2021/DV-9
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
dodatek č.1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina
a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky, uvedený v příloze tohoto
materiálu;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č.1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území
Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím
řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky
v předloženém rozsahu.
Hlasování 9/0/0

Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s.
K jednání se připojil pan Švec. Pan Michálek předal slovo panu Kafkovi, který okomentoval materiál
týkající se změn k jízdním řádům, k dodatkům smluv v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
dopravou. Dále byly uvedeny změny u osob zastupujících dopravce a objednatele, mění se kontaktní
údaje v preambuli a v odstavci 177 jednotlivých dodatků, dále dochází ke změně názvu organizační
jednotky z „ROC České Budějovice“ na „České dráhy, a.s., obchodní zastoupení pro Jihočeský kraj,
České Budějovice“. Dále se mění odstavec 96 v článku XVI. kde je upravena metodika sledování
zpoždění. Obě smluvní strany se zavazují, že jsou pro ně práva a závazky, z dodatků vyplývající,
závazné již ode dne 12. 12. 2021. Co se týká finančních nároků, tak finanční prostředky budou
alokovány po schválení rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022 zastupitelstvem kraje z rozpočtu ORJ
10, § 2292, pol. 5193 (517 489 426,26 Kč) a z účelové dotace ze státního rozpočtu (156 162 618,- Kč).
Členové po diskusi přijali souhlasné usnesení.
U s n e s e n í č. 30/2021/DV-9
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. dodatek č. 3 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce s dopravcem České
dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze 1 tohoto materiálu,
2. dodatek č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce - trať č. 202
s dopravcem České dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze 2 tohoto materiálu,
3. dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce s dopravcem České
dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze 3 tohoto materiálu;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatky smluv uvedené v části I. usnesení v předloženém rozsahu.
Hlasování 10/0/0
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Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o.
Paní Tetourová představila materiál k úpravě závazkových vztahů se společností Jikord, finanční
podpora bude v roce 2022 poskytována z rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2022 v předpokládaném
celkovém finančním objemu 14 148 370,- Kč s tím, že provozní dotace bude činit 13 788 370,- Kč
(§ 299, pol. 5213) a investiční dotace bude činit 360 000,- Kč (§ 2299, pol. 6313). Dále paní Tetourová
uvedla, že po ukončení účetního období bude následně provedena kontrola a hodnocení vyrovnávacích
plateb a částky přesahující tyto náklady budou poskytovateli vráceny. Po diskusi členové přijali
usnesení.
U s n e s e n í č. 31/2021/DV-9
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. návrh na poskytnutí provozní dotace ve výši 13 788 370,- Kč a investiční dotace ve výši 360 000,- Kč
společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, pro rok 2022 na úhradu nákladů spojených se závazkem
veřejné služby,
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v příloze tohoto materiálu;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí provozní dotace ve výši 13 788 370,- Kč a investiční dotace ve
výši 360 000,- Kč společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, pro rok 2022 na úhradu nákladů spojených
se závazkem veřejné služby a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace
v předloženém rozsahu.
Hlasování 9/0/1

Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní
dopravou mezi Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem
Pan Michálek okomentoval Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti, přičemž
na základě této smlouvy objednal Jihomoravský kraj 4 spoje linky IDS JMK 830, spoje č. 25, 26, 143
a 144 i po území Jihočeského kraje a Jihočeský kraj hradí následující náklady 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, mezi obcí Lubnice v Jihomoravském kraji a obcí Dešná v
Jihočeském kraji - spoje linky jsou totiž vedeny bez zastávek v úseku o délce 2 km přes území Kraje
Vysočina. Členové výboru souhlasně přijali usnesení k tomuto matriálu.
U s n e s e n í č. 32/2021/DV-9
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
mezi Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou osobní dopravou mezi Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem v předloženém rozsahu.
Hlasování 10/0/0

Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a. s.
Paní Tetourová představila úpravu závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České
Budějovice a. s. Z důvodu, že prozatím není znám vývoj osudu letiště, je snaha krátit investiční výdaje
dále i zkrácení o provozní dotace. Jednotlivé položky jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí provozní
a investiční dotace v materiálech pro DV. Na základě dotazů členů výboru proběhla diskuse, zda je již
nějaká vize z krátkodobého i střednědobého pohledu o provozu či pronájmu prostorů v areálu letiště.
Paní Tetourová připomněla certifikaci a s ní spojené nezbytné finanční výdaje a poté členové přijali
usnesení.
U s n e s e n í č. 33/2021/DV-9
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
1. poskytnutí provozní dotace ve výši 70 000 000,00,- Kč a investiční dotace ve výši 1 000 000,00,- Kč
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., IČO 26093545, pro rok 2022 na úhradu nákladů
spojených se závazkem veřejné služby;
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2. návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v příloze
č. 1 návrhu;
II. doporučuje zastupitelstvu kraje
1. schválit poskytnutí provozní dotace ve výši 70 000 000,00,- Kč a investiční dotace ve výši 1 000
000,00,- Kč společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., IČO 26093545, pro rok 2022 na
úhradu nákladů spojených se závazkem veřejné služby;
2. schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v příloze
č. 1 návrhu.
Hlasování 10/0/0

Návrh rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství pro rok 2022
Paní Tetourová představila návrh rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství pro rok 2022, kdy
rozpočet Odboru dopravy a silničního hospodářství je na rok 2022 navržen s celkovým objemem příjmů
274 374,04 tis. Kč, z toho přijaté transfery činí 262 154,04 tis. Kč. Celkový objem výdajů je navržen ve
výši 3 738 043,52 tis. Kč, z toho investiční výdaje činí 935 690,65 tis. Kč. Dotační tituly státu ve výdajové
části činí 215 203,92 tis. Kč. Jednotlivé položky jsou uvedeny v matriálu pro DV. Na dotazy pana Švece
a Mašína bylo odpovězeno paní Tetourovou, na dotaz pana Protivy je uveden v příloze tabulkový
přehled ORJ 20 a poté členové výboru přijali usnesení.
U s n e s e n í č. 34/2021/DV-9
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2022 s celkovým objemem příjmů 274
374,04 tis. Kč a výdajů ve výši 3 738 043,52 tis. Kč;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit návrh rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2022
s celkovým objemem příjmů 274 374,04 tis. Kč a výdajů ve výši 3 738 043,52 tis. Kč.
Hlasování 10/0/0
Návrh – rozpočet Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2022
Paní Tetourová představila bod 7 a 8 zároveň, jak návrh rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje na rok 2022, tak střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období
let 2023 a 2024, kdy jednotlivé položky jsou uvedeny v materiálu DV. Po širší diskusi členové přijali
usnesení k oběma bodům.
U s n e s e n í č. 35/2021/DV-9
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2022 dle přílohy tohoto materiálu;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit návrh rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na rok 2022 dle
přílohy tohoto materiálu.
Hlasování 10/0/0
Návrh – střednědobý výhled rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let
2023 a 2024
U s n e s e n í č. 36/2021/DV-9
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje na období let 2023
a 2024 dle přílohy tohoto materiálu;
II. doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit návrh střednědobého výhledu rozpočtu Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje na období let 2023 a 2024 dle přílohy tohoto materiálu.
Hlasování 10/0/0
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Plán činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2022
V Plánu činnosti byly na první pololetí roku 2022 především předneseny plánované termíny jednání
dopravního výboru, a to ve dnech: 1. února, 8. března, 12. dubna, 10. května, 14. června.
U s n e s e n í č. 37/2021/DV-9
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje
schvaluje
Plán činnosti Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje na rok 2022;
Hlasování 10/0/0
K bodu různé pan Protiva vznesl dotazy směrované paní Tetourové, na dotazy bylo odpovězeno dále
i panem Kafkou na dotaz JHMD. Pan Pavel poděkoval všem připojeným účastníkům a rozloučil se.

Konec jednání: 14:45 hod.

Zapsala:

Ing. Šárka Dupalová, tajemnice

……………………………

Ověřil:

Ing. arch. Petra Trambová, předsedkyně DV

……………………………
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