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Z á p i s 
 

z 12. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 16.10.2018 od 9:00 hodin 

v budově Regiocentra Nový pivovar, zasedací místnost 9-P1.905 
 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     p. J.Dvořák, PaeDr. J.Vedlich, Ph.D., p.P.Hrubý, Ing. Arch. Křelina  
    

 
1. Zahájení. 
2. Schválení programu. 
3. Schválení hostů, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu.   
4. Kontrola plnění předchozích usnesení.      
5. Průběžná informace k aktuálním tématům z gesce DOPRAVA. 

Mgr. M. Červíček, 1.náměstek hejtmana KHK 
6. Plán údržby na zimní období r. 2018/2019. 

      Ing. J. Brandejs, ředitel Údržby silnic KHK a.s. 
7. Návrh Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 

     p. J. Král, místopředseda Výboru pro dopravu 
8. Různé. 
9. Závěr. 

 

K bodu 1. 
Zahájení. 

 

12. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil v 9:00 hodin pan 
Josef Král, místopředseda 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 11 členů výboru – 12. zasedání je usnášeníschopné  
• informoval, že zápis z 11. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého 

kraje byl ověřen bez připomínek. 
 
K bodu 2. 
Schválení programu. 
 
Pan Josef Král předložil návrh na schválení programu 12. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. Do programu jednání byl doplněn bod „Návrh Zásad pro poskytování dotací 
a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje“. 
 
 1. hlasování: 
         Pro  11 
         Proti  0         
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/12/90/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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I.  s ch v a l u j e 

program 12. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
K bodu 3. 
Schválení hostů, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu.   
      
Pan Josef Král předložil návrh na: 

• schválení přizvaných hostů na 12. jednání Výboru – Mgr. Martin Červíček (1. náměstek 
hejtmana KHK), Ing. Tomáš Jurček (vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ 
KHK), Ing. Jiří Brandejs (ředitel Údržby silnic KHK a.s.) 

• jmenování zapisovatele zápisu – Ing. Alena Šandová 
• volbu ověřovatele zápisu – p. Milan Brandejs 

 
 
schválení přizvaných hostů, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 
 
2. hlasování: 
         Pro 11 
         Proti   0 
         Zdržel se     0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/12/91/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  s ch v a l u j e 

přítomnost hostů: Mgr. Martin Červíček, Ing. Tomáš Jurček, Ing. Jiří Brandejs 
 

II.  j m e n u j e 
Ing. Alenu Šandovou, zapisovatelkou zápisu 
 

III.  v o l í 
p. Milana Brandejse, ověřovatele zápisu 

 
K bodu 4. 
Kontrola pln ění předchozích usnesení. 
 
Pan Josef Král informoval o plnění usnesení Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje. Usnesení z 11. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje jsou 
splněna. 
 
 
3. hlasování: 
         Pro  11       
         Proti  0  
         Zdržel se     0  
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/12/92/2018 
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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. 
Průběžná informace k aktuálním tématům z gesce DOPRAVA. 
 
Mgr. Červíček informoval o připravovaném plánu rekonstrukcí silnic II. a III. tříd na území 
Královéhradeckého kraje na příští rok. Dále seznámil s výši předpokládaných finančních prostředků 
z jednotlivých fondů na opravy a údržby silnic. Mgr. Červíček sdělil průběh příprav na vypsání 
výběrového řízení na autobusové dopravce na území Královéhradeckého kraje, dále oznámil, že toto 
výběrové řízení bude schváleno na Radě Královéhradeckého kraje dne 29.10.2018. 
Dále k otázce týkající se porušování bezpečnosti provozu a to jízdy na červenou v křižovatce silnice 
I/31 se silnice III/29810 a s ulicí Hradecká, v křižovatce silnice I/31 se silnicí III/29912 a s ulicí 
Akademika Bedrny a v křižovatce silnice I/11 s ulicí Jižní sdělil, že toto projednal s ředitelstvím 
Královéhradecké policie a to mu přislíbilo zvýšenou činnost kontrol na výše uvedených křižovatkách. 
 
 
4. hlasování: 
         Pro  11     
         Proti  0  
         Zdržel se     0 
  
Návrh byl přijat. 

 
 
USNESENÍ VD/12/93/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e  n a  v ě d o m í 

průběžnou informaci k aktuálním tématům z gesce DOPRAVA 
 

K bodu 6. 
Plán údržby na zimní období r. 2018/2019 
 
Ing. Brandejs představil plán zimní údržby, který je zpracován pro výkon ZÚ silnic I., II. a III. třídy na 
území Královéhradeckého kraje podle zákona č. 13/1997 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 104/1997 Sb. 
Plán zimní údržby obsahuje textovou a mapovou část. Zimní údržbou vozovek se podle stanoveného 
pořadí důležitostí zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve 
sjízdnosti. Dále seznámil s počtem dispečerských stanovišť, dispečerů, sypačů, řidičů a množstvím 
posypového materiálu. Zdůraznil nové sypače IVECO TRAKKER, nové meteostanice a snížení počtu 
neudržovaných úseků na 215,22 km na území Královéhradeckého kraje. 
 
 
5. hlasování: 
         Pro 11 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/12/94/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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I.  b e r e  n a  v ě d o m í 

plán údržby na zimní období r. 2018/2019 
 
K bodu 7. 
Návrh Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
Dne 19. června 2017 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Zásady pro poskytování dotací 
a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Jednalo se o dokument sjednocující úpravu poskytování 
dotací napříč všemi odbory Krajského úřadu. Důvodem k aktualizaci těchto Zásad bylo zvýšení 
přehlednosti povinností žadatele o dotaci/dar a příjemné dotace/daru. V Zásadách jsou nyní zakotvena 
pouze ustanovení ve vztahu k žadateli o dotaci/dar. Vše ostatní je upraveno v samostatném dokumentu 
v podobě Příkazu ředitelky Krajského úřadu.  
 
 
6. hlasování: 
         Pro 11 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/12/95/2018 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. p r o j e d n a l 

návrh Zásad pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Královéhradeckého kraje 
 
II.  d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zásady pro poskytování dotací a darů 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

 
K bodu 8. 
Různé 
 
 
 
K bodu 9. 
Závěr. 
 
Pan Josef Král v 10:30 hod. ukončil 12. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, které se uskuteční dne 27.11.2018 
v 9:00 hod.   
 
 
 
 
..............................................          ............................................ 
     místopředseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
Zapsala: Šandová Alena 
 


