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DOPRAVNÍ VÝBOR 
 Zastupitelstva Jihočeského kraje 

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

 

 
       České Budějovice dne 12. 12. 2022 

 
 

Zápis č. 17 
 

z jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo 
dne 6. 12. 2022 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, zasedací místnost Secese, č. dv. 3076 

 
 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. arch. Petra Trambová – předsedkyně, Ing. Pavel Pavel, 

Ing. Karel Vaškovský, Ing. Václav Protiva, Mgr. Pavel Mráček, Bc. Jiří Švec, 
Ing. Martin Kákona Ph.D., Mgr. Pavel Eybert, Ludmila Pánková, 
Ing. Lukáš Mašín, Ing. Miroslav Joch, Mgr. Viktor Lavička 

Omluveni:  JUDr. Martin Kupec Ph.D. 
Host: Ing. Jiří Pešek - Jikord 
  
 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 
 
Jednání zahájila paní předsedkyně, byl odsouhlasen zápis z minulého jednání a členové byli seznámeni 

s následujícím programem. Omluven z jednání byl pan Kupec. 

 

 

 

Program: 

 

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

2) Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní 

dopravou mezi Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem 

3) 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. 

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

5) Návrh rozpočtu ODSH pro rok 2023 

6) Různé 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:


2 

 

1) Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o. 
Pan Pešek seznámil členy výboru s materiálem týkajících se úpravou závazkových vztahů společnosti 

Jikord. Ve smlouvě se týká finanční podpora v roce 2023 z rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023 

v předpokládaném celkovém finančním objemu 16 802 400,- Kč s tím, že provozní dotace bude činit 

16 522 400,- Kč a investiční dotace bude činit 280 000,- Kč. Poté všichni členové souhlasně přijali 

usnesení. 

 

Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o. 
U s n e s e n í   č. 18/2022/DV-17 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. poskytnutí provozní dotace ve výši 16 522 400,- Kč a investiční dotace ve výši 280 000,- Kč 
společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, pro rok 2023 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  
1. poskytnutí provozní dotace ve výši 16 522 400,- Kč a investiční dotace ve výši 280 000,- Kč 
společnosti JIKORD s.r.o., IČO 28117018, pro rok 2023 na úhradu nákladů spojených se závazkem 
veřejné služby, 
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v příloze tohoto materiálu. 
Hlasování 11/0/0 
 
 
2) Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní 
dopravou mezi Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem  
Další bod též přednesl pan Pešek. Předmětem smlouvy je zajištění dopravní obslužnosti obou krajů, 

dále zálohové kompenzace Jihomoravskému kraji s ohledem na rozsah výkonů, úhrady finančních 

prostředků od Jihomoravského kraje za zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje. 

Poté všichni členové souhlasně přijali usnesení. 

 
Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní 
dopravou mezi Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem  
U s n e s e n í   č. 19/2022/DV-17 
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 11/0/0 
 
 
3) 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. 
Paní Tetourová seznámila členy výboru o dodatcích smluv, kde společná ustanovení pro všechny 
dodatky Smluv jsou podrobně uvedeny v materiálu pro dopravní výbor. Finanční prostředky budou 
alokovány po schválení rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2023 zastupitelstvem kraje z rozpočtu (589 
884 368,- Kč) a z účelové dotace ze státního rozpočtu (173 679 605,- Kč). 
Členové výboru souhlasně přijali usnesení. 
 
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. 
U s n e s e n í   č. 20/2022/DV-17 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
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1. dodatek č. 4 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. 5 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. 7 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 12/0/0 
 
 
4) Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a. s. 
Paní Tetourová informovala členy o poskytnutí provozní dotace a investiční dotace 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 2023 poskytována z rozpočtu Jihočeského kraje 
v předpokládaném celkovém finančním objemu 77 400 000,- Kč, z toho neinvestiční transfer bude 
70 900 000,- Kč a investiční transfer bude 6 500 000,- Kč. Po vzájemné diskusi všichni členové přijali 
souhlasné usnesení. 
 
Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a. s. 
U s n e s e n í   č. 21/2022/DV-17 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 

a) informace o poskytnutí provozní dotace ve výši 70 900 000,- Kč a investiční dotace ve výši 
6 500 000,- Kč společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., IČO 26093545, pro rok 2023 
na úhradu nákladů spojených se závazkem veřejné služby; 

b)   návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v příloze 
č. 1 návrhu; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit  
a)   informace o poskytnutí provozní dotace ve výši 70 900 000 Kč a investiční dotace ve výši 
6 500 000 Kč společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., IČO 26093545, pro rok 2023 na 
úhradu nákladů spojených se závazkem veřejné služby; 
b)   návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v příloze 
č. 1 návrhu. 
Hlasování 12/0/0 
 
 
5) Návrh rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství pro rok 2023 
Dále paní Tetourová přednesla návrh rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství, kde uvedla, 
že oproti minulým rokům došlo k navýšení především výdajové části rozpočtu, neboť činnost ODSH 
byla v průběhu roku 2021 reorganizována a část činnosti odboru veřejných zakázek a investic a část 
investiční činnosti týkající se staveb silnic II. a III. třídy a mostů dosud prováděna příspěvkovou 
organizací Správa a údržba silnic Jihočeského kraje byly přesunuty pod činnost odboru dopravy 
a silničního hospodářství. Po diskusi členové odsouhlasili usnesení. 
 
Návrh rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství pro rok 2023 
U s n e s e n í   č. 22/2022/DV-17 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
návrh rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2023 s celkovým objemem příjmů 
316 765, 74 tis. Kč a výdajů ve výši 4 604 468, 86 tis. Kč.  
Hlasování 12/0/0 
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6) Různé 
Z návrhů členů výboru se na další jednání připraví body týkající se rozvojových projektů železniční 
infrastruktury, kvality železniční vozby a doby jízdy v železniční dopravě. 
 
Poté paní Trambová poděkovala všem přítomným a ukončila jednání s připomenutím termínů na první 
pololetí roku 2023. 
 

 
Termíny jednání DV na I. pololetí 2023 
31. ledna 
14. března 
  2. května 
13. června 
 

 
 
 
 
 
Konec jednání: 14:16 hod.  
 
 
Zapsala:  Ing. Šárka Dupalová, tajemnice    
 
 
Ověřil:  Ing. Arch. Petra Trambová, předsedkyně DV  
 
 
 


