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Z á p i s 

 
z 18. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 09.12.2014 od 9:00 hodin 
v budově Regiocentra Nový pivovar, zasedací místnost P1.905 

 

 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Ing. Vladimír Derner, Ing. Josef Táborský, Ing. Pavel Šubr, Ing. Miloslav Uchytil, 

Ing. Radek Koiš,  
 
Nepřítomni: Ing. Jiří Baudyš 
 
 
Návrh programu: 
1. Zahájení 
2. Informace o přípravě výběrového řízení na dopravce k zajištění dopravní obslužnosti 

v autobusové dopravě v Královéhradeckém kraji (Ing. Tomáš Jurček, vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství KÚ KHK, Ing. Karel Janeček, náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje) 

3. Informace o současné hospodářské situaci společnosti OREDO s.r.o. a ekonomický výhled 
společnosti na rok 2015 (Petr Moravec, jednatel společnosti OREDO s.r.o.) 

4. Souhrnná informace k připravovaným investičním akcím – akce pro rok 2015 s možností 
všech dostupných dotací (Ing. Jiří Brandejs, ředitel SÚS Královéhradeckého kraje a.s., 
Ing. Lubomír Kuchař, ředitel Správy silnic Královéhradeckého kraje a.s.) 

5. Různé        
6. Závěr 
 
 
K bodu 1. 
Zahájení 
 
18. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil v 9:00 hodin 
František Vrabec, předseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
Uvítal všechny přítomné včetně hostů. Poté:  

• informoval členy výboru o obsahu materiálů, které obdrželi před zasedáním, 
• konstatoval, že je přítomno 6 členů výboru – 18. zasedání není usnášeníschopné, 

jednání bude pouze informativního charakteru; 
• informoval, že zápis z 17. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 

Královéhradeckého kraje byl ověřen bez připomínek.  
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K bodu 2 
Informace o přípravě výběrového řízení na dopravce k zajištění dopravní obslužnosti 
v autobusové dopravě v Královéhradeckém kraji 
 
Ing. Karel Janeček sdělil, že oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního 
hospodářství KÚ KHK se přípravě výběrového řízení na dopravce k zajištění dopravní 
obslužnosti v autobusové dopravě plně věnuje, probíhají intenzivní přípravy a konzultace 
s vedením kraje, ubezpečil přítomné členy Výboru dopravního Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje, že budou informováni o přípravě uvedeného výběrového řízení. 
Informaci doplnil Ing. Tomáš Jurček. 
 
Rozprava: 
 
Ke zkušenostem s přípravou uvedeného výběrového řízení se dotazoval Ing. Alois Havrda. Ing. 
Tomáš Jurček sdělil, že při přípravě technické části zadávací dokumentace se vychází 
z provedené optimalizace a integrace dopravního systému, toto dopravní řešení již několik let 
dobře funguje, tudíž by byla škoda organizovat ho nyní zcela odlišně. Při přípravě návrhu 
provozního rozdělení soutěžených oblastí je tedy vycházeno z těchto technologických specifik.  
 
František Vrabec hovořil o složení ceny dopravního výkonu, o dopadu na rozpočet 
Královéhradeckého kraje. Dotázal se, kdy tedy bude k dispozici materiál k připravované 
veřejné zakázce pro jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje.  
 
Ing. Tomáš Jurček uvedl, že není schopen ovlivnit termín přípravy a předložení předmětného 
materiálu pro jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
Ing. Alois Havrda upozornil o připravované novele zákona o veřejných zakázkách, kdy jediným 
kritériem již nebude cena. Doporučil při výběrovém řízení zohlednit též kvalitativní kritéria. 
 
Ing. Vladimír Záleský se dotazoval, po jakých celcích (oblastech) se bude výběrové řízení 
soutěžit (území, skupiny vozidel, apod.). 
 
Ing. Karel Janeček uvedl, že všechny parametry výběrového řízení jsou dosud v jednání. Ing. 
Tomáš Jurček sdělil, že k jednání vedení kraje byl předložen návrh, který by zachovával 
předpoklady konkurenčního prostředí veřejné dopravy v kraji a vytvořil předpoklady pro 
zachování aktuální ceny dopravního výkonu v Královéhradeckém kraji za zlepšení 
kvalitativních předpokladů. 
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K bodu 3 
Informace o současné hospodářské situaci společnosti OREDO s.r.o. a ekonomický výhled 
společnosti na rok 2015  
 
Ing. Petr Moravec podal informaci o hospodářské situaci společnosti OREDO s.r.o. 
Okomentoval závazky společnosti OREDO vůči Pardubickému kraji a Královéhradeckému 
kraji. Hovořil o zadržované vratce DPH finančním úřadem. 
 
Seznámil přítomné s ekonomickým výhledem společnosti OREDO s.r.o. na rok 2015.  
 
Informoval o předpokládaných nákladech na realizaci projektu „Modernizace odbavovacího 
zařízení – II. etapa. Tento projekt počítá s navýšením personálních potřeb o dispečery IDS a 
callcentra. Zároveň počítá s údržbou a energetickou náročností informačních panelů. 
 
Rozprava: 
 
K hospodaření společnosti OREDO s.r.o. diskutovali Ing. Vladimír Záleský, Ing. Alois Havrda a 
František Vrabec, Petr Moravec a Ing. Karel Janeček.  
 
 
 
K bodu 4 
Souhrnná informace k připravovaným investičním akcím – akce pro rok 2015 s možností 
všech dostupných dotací 
 
Ing. Jiří Brandejs podal podrobnou informaci k připravovaným investičním akcím na 
komunikacích Královéhradeckého kraje. Představil aktuální projekty podané ve 41. výzvě 
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro oblast podpory 1.1 Rozvoj 
regionální silniční dopravní infrastruktury. Dále okomentoval aktuální Zásobník připravených 
projektů na mosty s předpokládaným zahájením realizace v roce 2015 s možností 
financování ze SFDI. Současně podána informace o projektových záměrech dopravní 
infrastruktury pro OPPS 2014 – 2020 v Královéhradeckém kraji.  
 
Ing. Lubomír Kuchař seznámil přítomné se stavebním stavem mostních objektů na silnicích II. 
a III. tříd v Královéhradeckém kraji k datu 31.10.2014 
 
Rozprava: 
 
Členy dopravního výboru diskutována připravenost jednotlivých investičních akcí na 
komunikacích Královéhradeckého kraje. 
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Závěr 
 
Předseda výboru pro dopravu pan František Vrabec v 11:30 hod. ukončil 18. jednání Výboru 
pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, 
které se uskuteční dne 20.01.2015 od 9.00 hod.   
  
 
 
 
 
.........................................     
František Vrabec            
předseda výboru      
 
 
 
 
 
Zapsala: Ivana Nesvačilová 
V Hradci Králové dne 09.12.2014 


