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USNESENÍ 

z 12. jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 12. 4. 2022 
 

 
Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2021 
U s n e s e n í   č. 7/2022/DV-12 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2021; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit vyúčtování kompenzací dopravcům v závazku veřejné služby Jihočeského kraje: 
1. ve veřejné linkové dopravě za rok 2021 uvedené v příloze č. 1 dopravcům ČSAD STTRANS a.s. (IČO: 
25198688), ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. (IČO: 26060451), ČSAD AUTOBUSY České Budějovice 
a.s. (právní nástupce společnosti DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o., IČO: 26060451), COMETT PLUS, spol. s r.o. 
(IČO: 60071397), ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. (IČO: 60071109), Štefl-tour Dačice s.r.o. (IČO: 07224605), 
„Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o.“ (IČO: 25164538), GW BUS a.s. (IČO: 04356683), ICOM 
transport a.s. (IČO: 46346040), Dopravní podnik města České Budějovice a.s. (IČO: 25166115), 
2. ve veřejné osobní drážní dopravě za rok 2021 uvedené v příloze č. 2 dopravcům České dráhy a. s. (IČO: 
70994226), Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. (IČO: 62509870), GW Train Regio a.s. (IČO: 28664116), 
Dopravní podnik města České Budějovice a.s. (IČO: 25166115). 
Hlasování 9/0/0 
 
Dodatek č. 2 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 
U s n e s e n í   č. 8/2022/DV-12 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Dodatek č. 2 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; 
II. doporučuje zastupitelstvu kraje  
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 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 v předloženém rozsahu. 
Hlasování 9/0/0 

 
 
Zapsala: Ing. Šárka Dupalová      
 
 
 
 
Schválila: Ing. arch. Petra Trambová, předsedkyně DV   

 


