
1 

Z á p i s 
 

z  22. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 2.6. 2015 od 9:00 hodin 

 v budově Regiocentra Nový pivovar, zasedací místnost P1.905 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     Ing. Šubr, Ing. Čtvrtečka 
    
 

Návrh programu: 

1.    Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Schválení hostů, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu        
4. Kontrola plnění předchozích usnesení  
5. a) Zpráva o ukončení zimní údržby 2014/2015 a použití finančních úspor pro letní údržbu 

(písemná zpráva). 
 b) Plán letní údržby v KHK pro r. 2015 a zpráva o již probíhající letní údržbě (písemná zpráva): 

    - opravy silnic  
    - údržba příkopů, propustků, ošetřování zeleně  
    - čerpání finančních prostředků - plán 

Ing. J. Brandejs, ředitel SÚS KHK a.s.  
Ing. L. Kuchař, ředitel  SS KHK p.o. 

6. Zpráva o průběhu rekonstrukcí  a rozsáhlých opravách silnic II. a III. třídy a v současné době 
probíhající výběrová  řízení na dodavatele staveb pro rok 2015 (písemná zpráva). 

Ing. J. Brandejs, ředitel SÚS KHK a.s.  
Ing. L. Kuchař, ředitel  SS KHK p.o.    

7. Zpráva o jednáních mezi společností OREDO s.r.o., Královéhradeckým krajem a Pardubickým 
krajem ve věci součinnosti v dopravní obslužnosti a realizace II. etapy projektu „ Modernizace 
odbavovacího zařízení“ (písemná zpráva). 

p. P. Moravec, jednatel společnosti OREDO s.r.o. 
              Ing . J. Pálka, jednatel společnosti OREDO s.r.o. 

8. Předložení a projednání zpracované studie k posouzení parametrů pro výběrové řízení 
(dopravce) dopravců - zajištění dopravní obslužnosti v KHK - USNESENÍ VD/19/90/2015 z  
20.1.2015 (písemný dokument) 

Ing. K. Janeček, náměstek hejtmana KHK  
Ing. T. Jurček, vedoucí odboru dopr. a SH KÚ KHK  

9. Různé  
10. Závěr 

 
 

K bodu 1. 
Zahájení 

 
22. 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: 

• představil nového člena Výboru pro dopravu Bc. Jana Balcara, 
• informoval členy výboru o obsahu materiálů, které obdrželi před zasedáním, 
• konstatoval, že je přítomno 10 členů výboru – 22. zasedání je usnášeníschopné  
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• informoval, že zápis z 21. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje byl ověřen bez připomínek. 

 
 
K bodu 2. 
Schválení programu 
 
Pan Vrabec předložil návrh na schválení programu 22. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
 1.hlasování: 
         Pro  10 
         Proti  0         
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/22/112/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s ch v a l u j e 

program 22. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
 
K bodu 3. 
Schválení hostů, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu   
      
Pan Vrabec předložil návrh na: 

• schválení přizvaných hostů na 22. jednání Výboru – Ing. Karel Janeček (náměstek hejtmana 
Královéhradeckého kraje), Ing. Tomáš Jurček (vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství KÚ KHK), Petr Moravec (jednatel společnosti OREDO s.r.o.), Ing. Jiří Brandejs 
(ředitel SÚS Královéhradeckého kraje a.s.), Ing. Lubomír Kuchař (ředitel Správy silnic 
Královéhradeckého kraje, p.o.), Ing. David Procházka (vedoucí oddělení dopravní 
obslužnosti), p. Císař a p. Zdeněk (zástupci společnosti Wland s.r.o.) 

• jmenování zapisovatele zápisu – Ing. Alena Šandová 
• volbu ověřovatele zápisu –  Ing. Vladimír Záleský 

 
Během jednání tohoto bodu přišel Ing. Táborský. 
 
schválení přizvaných hostů, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 
2.hlasování: 
         Pro 11 
         Proti   0 
         Zdržel se     0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/22/113/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s ch v a l u j e 

přítomnost hostů: Ing. Karel Janeček, Ing. Jiří Brandejs, Ing. Lubomír Kuchař, Ing. Tomáš 
Jurček, Petr Moravec, Ing. Procházka, p. Císař, p. Zděnek 
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II. j m e n u j e 
Ing. Alenu Šandovou, zapisovatelkou zápisu 
 

III. v o l í 
Ing. Vladimíra Záleského, ověřovatele zápisu 

 
 
K bodu 4. 
Kontrola plnění předchozích usnesení  
 
Pan Vrabec informoval o plnění usnesení Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje. Usnesení z 21. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje jsou 
splněna. 
Dále trvají usnesení: 

-  VD/20/98/2015 za III. -  toto usnesení bude plněno na jednání Výboru pro dopravu 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 1.9.2015 

 
3.hlasování: 
         Pro  11     
         Proti  0  
         Zdržel se     0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/22/114/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  

kontrolu plnění předchozích usnesení 
 
 
K bodu 5. 
a) Zpráva o ukončení zimní údržby 2014/2015 a použití finančních úspor pro letní údržbu 
(písemná zpráva). 
 
Zimní sezóna byla plná výkyvů, byla ledovka, velké spady sněhu, pořádně větrné dny, ale také velmi 
slunečné a teplé dny. Kalamitní stav nebyl vyhlášen ani jednou. Finanční prostředky vynaložené na 
zimní údržbu silnic II. a III. tříd za období prosinec 2014 - duben 2015 odpovídají plánovaným, a 
proto nedošlo z pohledu plánu k žádným úsporám. Celkové náklady na zimní údržbu 2014/2015 jsou 
ve výši 130,133 mil. Kč. 
 
4.hlasování: 
         Pro  11      
         Proti  0  
         Zdržel se     0  
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/22/115/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  



4 

zprávu o ukončení zimní údržby 2014/2015 a použití finančních úspor pro letní údržbu 
 
 
b) Plán letní údržby v KHK pro r. 2015 a zpráva o již probíhající letní údržbě (písemná zpráva): 

    - opravy silnic  
    - údržba příkopů, propustků, ošetřování zeleně  
    - čerpání finančních prostředků - plán 

 
Pro rok 2015 se předpokládá provést údržbu v celkové výši 442 mil. Kč na území Královéhradeckého 
kraje. Největší podíl z této částky se týká zajištění sjízdnosti v zimním období (34%) a oprav vozovek 
(34%), dále sadovnictví, oprav silničních těles a odvodnění, dopravního značení, mostů, 
bezpečnostního zařízení a vybavení, ostatních silničních objektů, správní činnosti – letní pohotovost.  
 
5.hlasování: 
         Pro  11      
         Proti  0  
         Zdržel se      0  
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/22/116/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 

I. b e r e  n a  v ě d o m í  
plán letní údržby v Královéhradeckém kraji pro rok 2015 a zprávu o již probíhající letní 
údržbě. 

 
 
K bodu 6. 
Zpráva o průběhu rekonstrukcí  a rozsáhlých opravách silnic II. a III. třídy a v současné době 
probíhající výběrová  řízení na dodavatele staveb pro rok 2015 (písemná zpráva). 
 
Pro letošní rok se připravuje 18 úseků souvislých výsprav krytového koberce včetně souběhu 
s kanalizací o celkové délce cca 10 km ve výši cca 24 mil. Kč. Z toho souběh s kanalizací bude činit 
cca 4,3 mil. Kč. 
 
Pro letošní rok jsou výběrová řízení na dodavatele staveb téměř u konce. Předpokládaná hodnota 
všech zakázek je 820 mil. Kč. Ing. Brandejs zdůraznil, že výběrová řízení trvají cca 8 měsíců. Dále 
upozornil na opravu svahu na silnice II/299 Dvůr Králové nad Labem-Verdek, tato akce je zrušena a 
bude na ní vyhlášeno nové výběrové řízení.  

 
Ing. Vrabec poděkoval Ing. Kuchařovi, řediteli SS KHK p.o. a Ing. Brandejsovi řediteli SÚS KHK a.s. 
za aktivní přístup ke všem rekonstrukcím a opravám na silnicích II. a III. tříd, který umožňuje čerpat 
příspěvky z SFDI a z ROP. 
 
6.hlasování: 
         Pro  11     
         Proti  0  
         Zdržel se     0  
 
USNESENÍ VD/22/117/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  
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zprávu o průběhu rekonstrukcí  a rozsáhlých opravách silnic II. a III. třídy včetně zprávy v 
současné době probíhající výběrová  řízení na dodavatele staveb pro rok 2015 

 
 
K bodu 7. 
Zpráva o jednáních mezi společností OREDO s.r.o., Královéhradeckým krajem a Pardubickým 
krajem ve věci součinnosti v dopravní obslužnosti a realizace II. etapy projektu „ Modernizace 
odbavovacího zařízení“ (písemná zpráva). 
 
Práce na Projektu MOS II. Fáze pokračují dle upraveného harmonogramu. Akceptace poslední etapy 
byla posunuta do měsíce června při zachování ukončení projektu k 30.6.2015.  
V současné době jsou fyzicky instalovány informační tabule a dochází k výlepu QR kódů.  
Pan Moravec upozornil, že došlo ke změně čtyř lokalit pro umístění informačních tabulí. Tyto změny 
byly projednání na ÚRR. Z původních lokalit: 2 x Broumov, 1x Úpice, 1x Hostinné došlo k přesunu 
do nových lokalit: 1x Nové Město nad Metují, 1x Rychnov nad Kněžnou, 1x Kostelec nad Orlicí, 1 x 
Týniště nad Orlicí. Tyto lokality byly vedeny jako náhradní a jejich realizace bude do 30.6.2015. 
 
Financování II. Fáze Projektu probíhá dle domluvy Krajů. V Královéhradeckém kraji bylo schváleno 
profinancování I. žádosti o platbu, II. žádost o platbu je financována ze zdrojů Pardubického kraje. 
Poslední III. žádost o pladbu bude financována společně. 
 
Z následující diskuze vyplynul požadavek o předložení ucelené informace,tzn. stručný průběh 
jednotlivých etap a financování Projektu MOS včetně informace o vratce DPH. Dále vznikl požadavek 
na předložení zprávy auditora o výsledku jednání o vratce DPH. 
 
7.hlasování: 
         Pro 11     
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/22/118/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

zprávu o jednáních mezi společností OREDO s.r.o., Královéhradeckým krajem a Pardubickým 
krajem ve věci součinnosti v dopravní obslužnosti a realizace II. etapy projektu „ Modernizace 
odbavovacího zařízení“ 

 
II. ž á dá 

společnost OREDO s.r.o. o předložení ucelených informací k  I. a II. fáze Projektu 
MOS (tzn. technického dokončení včetně financování celého projektu) a o informaci k  
vratce DPH na příštím jednání Výboru pro dopravu dne 1.9.2015. 

 
 
K bodu 8.  
Předložení a projednání zpracované studie k posouzení parametrů pro výběrové řízení 
(dopravce) dopravců - zajištění dopravní obslužnosti v KHK - USNESENÍ VD/19/90/2015 z  
20.1.2015 (písemný dokument) 
 
Během jednání tohoto bodu odešel Ing. Táborský a Ing. Muthsam. 
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Na začátku března bylo zahájeno zpracování Studie proveditelnosti zajištění veřejné autobusové 
dopravy na území Královéhradeckého kraje, kterou na základě výběrového řízení zpracovávala 
společnost Wland s.r.o. Cílem studie bylo definovat strategické cíle, které ovlivňují následný proces 
výběru dopravců a výslednou nabídkovou cenu.  
Pan Zděnek zdůraznil, že Studie vycházela ze současných podmínek na trhu autobusové dopravy a ze 
zkušeností z jiných krajů. 
Ze studie Královéhradecký kraj získal vhodné informace a podklady pro finální podobu návrhu 
podmínek výběrového řízení. Jedná se o vhodnost stanovení velikosti provozních souborů, stáří 
vozového parku, identifikace a definice kvalitativních ukazatelů provozu v rámci veřejné autobusové 
dopravy včetně integrace současných provozních standardů KHK, platební mechanismus atd. 
Ing. Jurček zdůraznil, že končí stávající Smlouvy o závazku veřejné služby s autobusovými dopravci 
dne 31.12.2016, a proto je nutné v souladu s platnou legislativou zajištění veřejných služeb v přepravě 
cestujících soutěžit po 1.1.2017 zajistit prostřednictvím výběrového řízení. V rámci prezentace, kterou 
členové DV obdrželi předem popsal současný stav zajištění autobusové veřejné dopravy (jedná se již o 
optimalizované a integrované území) a návrhy odboru dopravy na stanovení základních parametru 
výběrového řízení.  Je navrhováno rozdělení KHK do 8 provozních oblastí, v každé oblasti se bude 
soutěžit množina oběhů, v každé oblasti bude jeden typ odbavovacího zařízení.  
 
Diskuze: 
Ing. Havrda se obrátil na odbor dopravy, aby ještě prozkoumal výhodnost rozdělení na 5 a 8 oblastí 
z technického hlediska (z pohledu spolehlivosti dopravy) 
Ing. Janeček se přiklání k rozdělení na 8 oblastí a to z pohledu zavedení jednoho typu odbavovacího 
zařízení v jednotlivých oblastech. 
Ing. Záleský zdůraznil, že je možnost, aby jeden dopravce vysoutěžil více oblastí a nebo menší 
dopravci se mohou sdružit. Přiklání se z důvodu rozdělení odbavovacího zařízení pro 8 oblastí. 
 
8.hlasování: 
         Pro  9     
         Proti  0        
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/22/119/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

odůvodnění veřejné zakázky 
 
II. d o p o r u č u j e 
 Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení odůvodnění veřejné zakázky 
 
 
K bodu 9. 
Různé  
 
Ing. Havrda navrhl vyžádat si od ČD a.s. jak je plněna stávající smlouva a její ustanovení týkající se 
například modernizace vozového parku. 
 
9.hlasování: 
         Pro  9     
         Proti  0        
         Zdržel se      0 
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USNESENÍ VD/22/120/2015 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. u k l á d á 

odboru dopravy předložit zprávu o součinnosti a plnění smluv v rámci dopravní 
obslužnosti Českých drah na příštím jednání Výboru pro dopravu dne 1.9.2015 
 

 
Ing. Jurček informoval, že v návrhu jízdního řádu ČD 2015/2016 nejsou žádné změny, pouze dojde ke 
zlepšení návazností vlaků z Hradce Králové v Pardubicích. 
 
Ing. Záleský požádal o předložení materiálu týkající se vývoje tržeb a nákladů v autobusové dopravě 
za I.pololetí na příštím jednání Výboru pro dopravu. 
 
 
 
 
K bodu 10. 
Závěr 
 
Předseda výboru pro dopravu pan František Vrabec v 12:00 hod. ukončil 22. jednání Výboru 
pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, 
které se uskuteční dne 1.9. 2015 od 10.00 hod.   
  
 

 
 
 
 

.........................................    ............................................ 
      předseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 

 
Zapsala: Šandová Alena 


