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Z á p i s 
 

z 6. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 24.10. 2017 od 9:00 hodin 

v budově Regiocentra Nový pivovar, zasedací místnost 9-P1.905 
 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 
 
Omluveni:     Bc. Petr Hudousek, p. Petr Sadovský, Ing. Zdeněk Praus 
    

 
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. Dopis s žádostí o provedení opatření pro zvýšení bezpečnosti na komunikaci č.299 mezi obcemi 

Nový Ples a Libřice. 
Mgr. M. Červíček, 1.náměstek hejtmana KHK 

7. Informace ve věci nadměrného odpočtu DPH z projektů I. a II. fáze MOS a řešení závazků 
společnosti OREDO s. r. o. vůči společníkům. 
      p. P. Moravce, jednatel společnosti OREDO s. r. o. 

8. Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní 
dopravy. 
      Ing. T.Jurček, vedoucí odboru dopravy a SH, KÚ KHK 

9. Informace o návrhu dodatku č.34 zřizovací listiny Správy silnic Královéhradeckého kraje.
      Mgr. P. Kašpar, ředitel SS KHK p. o. 

10. Změna názvu společnosti SÚS KHK a.s. 
     Ing. J. Brandejs, ředitel Údržby silnic KHK a. s. 

11. Plán údržby na zimní období r.2017/2018. 
     Ing. J. Brandejs, ředitel Údržby silnic KHK a. s.  

12. Prezentace projektu MPSV „Problematika přípravy společnosti na stárnutí populace v širším 
ohledu“. 
     Mgr. Jana Fröhlichová, MPSV 

13. Různé. 
14. Závěr. 

 

K bodu 1. 
Zahájení. 

 

6. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje zahájil v 9:00 hodin pan Josef 
Dvořák, 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 12 členů výboru – 6. zasedání je usnášeníschopné  
• informoval, že zápis z 5. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

byl ověřen bez připomínek. 
 
K bodu 2. 
Schválení programu. 
 



2 

Pan Josef Dvořák předložil návrh na schválení programu 6. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
 1. hlasování: 
         Pro  12 
         Proti  0         
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/6/41/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s ch v a l u j e 

program 6. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
K bodu 3. 
Schválení hostů, jmenování zapisovatele a volba ověřovatele zápisu.   
      
Pan Josef  Dvořák předložil návrh na: 

• schválení přizvaných hostů na 6. jednání Výboru – Mgr. Martin Červíček (1. náměstek 
hejtmana KHK), Ing. Tomáš Jurček (vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ 
KHK), Mgr. Petr Kašpar (ředitel SS KHK p.o.), p. Petr Moravec (jednatel spol. OREDO 
s.r.o.), Ing. Jiří Brandejs (ředitel Údržby silnic KHK a.s.), Mgr. Jana Fröhlichová (MPSV) 

• jmenování zapisovatele zápisu – Ing. Alena Šandová 
• volbu ověřovatele zápisu – p. František Vrabec 

 
 
schválení přizvaných hostů, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 

 

2. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti   0 
         Zdržel se     0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/6/42/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. s ch v a l u j e 

přítomnost hostů: Mgr. Martin Červíček, Ing. Tomáš Jurček, Mgr. Petr Kašpar, p. Petr 
Moravec, Ing. Jiří Brandejs, Mgr. Jana Fröhlichová 
 

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

III. v o l í 
pana Františka Vrabce, ověřovatele zápisu 

 
K bodu 4. 
Kontrola plnění předchozích usnesení. 
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Pan Josef Dvořák informoval o plnění usnesení Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. Usnesení z 5. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje jsou splněna. 
 
 
3. hlasování: 
         Pro  12       
         Proti  0  
         Zdržel se     0  
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/6/43/2017 
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, že se připravuje technická specifikace výběrového řízení na zajištění 
veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové autobusové dopravě na dobu 10 let. Dále se 
aktuálně připravuje výběrové řízení na zajištění právního zastoupení souvisejícího s administrací 
tohoto výběrového řízení.  
 
Ing. Jurček informoval o pokračujícím rušení autobusových spojů, které jsou provozovány na 
komerční riziko autobusovými dopravci.  Jmenoval např. linku 620130 Hlinsko – Liberec, kde v úseku 
Hradec Králové – Hořice bude nutné zajistit ranní spoj pro dopravu žáků do škol dotovanou dopravou.  
 
Mgr. Červíček k aktuální situaci v železniční dopravě sdělil, že probíhají jednání se státem 
resp. ministerstvem dopravy (které je zodpovědné za objednávku dálkové dopravy), o další podobě 
objednávky na lince R10 Praha – HK - Trutnov a lince R14 Pardubice – Hradec Králové – Liberec.  
 
Dosavadní návrh ministerstva dopravy pro linku R14 Pardubice – Hradec Králové - Liberec je její 
přetočení o 30 minut, což by znamenalo zásadní změny v časových polohách regionálních 
autobusových a vlakových spojů na území Královéhradeckého kraje, což je velmi problematické. Na 
lince R10 Praha – HK - Trutnov je záměrem státu její ukončení v Hradci Králové. Mgr. Červíček 
uvedl, že vzhledem k převažujícímu počtu a významu negativních dopadů nad přínosy s realizací 
změn časových poloh linek R10 Praha – Hradec Králové – Trutnov a R14 Pardubice – Liberec 
pro dopravní obslužnosti obyvatel Královéhradeckého kraje s návrhy státu zásadně nesouhlasí. 
 
Dále informoval o vstupních jednáních se zástupci SŽDC k záměru výstavby nové vysokorychlostní 
trati, která by měla spojit ČR a Polsko. Ze strany státu jsou prověřovány varianty vedení přes 
Královéhradecký kraj nebo Liberecký kraj. Vedení této vysokorychlostní tratě přes Královéhradecký 
kraj je pro kraj prioritou.  
 
Mgr. Červíček informoval, že na Radě Královéhradeckého kraje byl schválen záměr vyhlásit soutěž na 
dodavatele stavebních prací v souvislosti s výstavbou mostu ve Svinarech.  
 
Královéhradecký kraj žádal o vyjmutí úseku Osičky – Hradec Králové (exit 84 – exit 90) dálnice D11 
a úseku Sedlice – Opatovice nad Labem (exit 126 – exit 129) dálnice D35 ze systému časového 
zpoplatnění. K tomu ministerstvo dopravy vydalo záporné stanovisko, a tak se v současné chvíli 
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připravuje společné prohlášení Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradce Králové, které 
bude adresováno ministrovi dopravy s žádosti o přehodnocení tohoto stanoviska. 
 
V závěru Mgr. Červíček představil na mapovém podkladu úseky silnic II. a III. tříd 
Královéhradeckého kraje, které se v letošním roce opravily a plánované stavební akce pro rok 2018-
2020. V letošním roce Královéhradecký kraj opravil silnice ve výši 900 mil. Kč. 
 
 
4. hlasování: 
         Pro  12     
         Proti  0  
         Zdržel se     0 
  
Návrh byl přijat. 

 
 
USNESENÍ VD/6/44/2017 
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. 
Dopis s žádostí o provedení opatření pro zvýšení bezpečnosti na komunikaci č. 299 mezi obcemi 
Nový Ples a Libřice. 
 
Předložený dopis se týká silniční komunikace mezi obcemi Nový Ples a Libřice, kde je povolená 
rychlost 90 km/hod. a je zde povoleno předjíždět. Ve směru od obce Nový Ples je pravotočivá zatáčka, 
v jejíž blízkosti se nachází nemovitosti, vyústění lesní ceny a autobusové zastávky pro oba směry 
jízdy. V průběhu posledních tří let došlo v této nepřehledné zatáčce k několika dopravním nehodám a 
střetům vozidel se zvěří.  
Mgr. Červíček informoval, že na tomto místě došlo k šetření, kde všichni přítomní konstatovali, že je 
zde možné zavést taková opatření, která by minimalizovala dopravní nehody. Opatření se týká 
vodorovného a svislého dopravního značení a zajištění místa pro přecházení. 
 
 
5. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/6/45/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informaci o provedených opatřeních pro zvýšení bezpečnosti na komunikaci č.299 mezi 
obcemi Nový Ples a Libřice. 

 
K bodu 7. 
Informace ve věci nadměrného odpočtu DPH z projektů I. a II. fáze MOS a řešení závazků 
společnosti OREDO s.r.o. vůči společníkům. 
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Pan Moravec konstatoval, že v rámci projektů „Modernizace odbavovacího systému integrované 
dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje“ (MOS I. fáze) a „Modernizace odbavovacího 
systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje II. fáze (MOS II. fáze) byly 
poskytnuty oběma společníky i finanční prostředky na předfinancování DPH, protože oba projekty 
počítaly s uznáním nároku na odpočet DPH. Po podání daňových přiznáních k DPH (počínaje 3. 
čtvrtletí 2011), zahájil správce daně postupy k odstranění pochybností (následně daňové kontroly) za 
všechna dotčená období. Průběh daňové kontroly byl velmi zdlouhavý. Výsledek kontrolního zjištění 
znamenal to, že správce daně neuznal uplatněné odpočty na dani z přidané hodnoty z pořízeného 
majetku společnosti OREDO s.r.o. 
V současné době bylo ze strany společnosti OREDO s.r.o. podáno odvolání proti rozhodnutí správce 
daně k Odvolacímu finančnímu ředitelství. A jelikož není známé stanovisko správce daně k odvolání 
společnost OREDO s.r.o. navrhuje prodloužení splatnosti závazků OREDO vůči společníkům do 
31.12.2018 formou dodatků ke stávajícím smlouvám s uvedením nového data splatnosti 31.12.2018. 
Tento návrh byl již schválen v Radě Královéhradeckého kraje. Stejný návrh je schvalován v orgánech 
Pardubického kraje. 
 
 
 
6. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/6/46/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informace ve věci nadměrného odpočtu DPH z projektů I. a II. fáze MOS a řešení závazků 
společnosti OREDO s.r.o. vůči společníkům. 

 
II. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit prodloužení splatnosti závazků OREDO vůči 
společníkům do 31.12.2018  formou dodatků ke stávajícím smlouvám s uvedením nového data 
splatnosti 31.12.2018 

 
K bodu 8. 
Návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní 
dopravy. 
 
Ing. Jurček sdělil, že obsahem předkládaného dodatku č.1 této smlouvy je doplnění smlouvy o 
podmínky spolufinancování železniční osobní dopravy ze státního rozpočtu v případě využití podpory 
z Operačního programu Doprava (OPD) na pořízení železničních kolejových vozidel.  
Byly doplněny následující podmínky: a) dopravce pro plnění předmětných veřejných služeb po 
skončení platnosti smlouvy o veřejných službách zadané na základě přímého zadání s dobou plnění 
nejvýše do roku 2023 byl vybrán na základě otevřeného nabídkového řízení, a b) takto vybraný 
dopravce po dobu platnosti nové smlouvy o veřejných službách pro plnění veřejných služeb využíval 
předmětná železniční kolejová vozidla pořízená s využitím OPD. 
V případě, že kraj nesplní dané povinnosti, nebude kraji poskytnuto spolufinancování ze státního 
rozpočtu podle této smlouvy v každém započatém kalendářním roce, ve kterém nebudou železniční 
kolejová vozidla využívána v souladu s uvedenými podmínkami. 
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7. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/6/47/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní 
dopravy. 

 
II. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění 
stabilního financování regionální železniční osobní dopravy. 

 
K bodu 9. 
Informace o návrhu dodatku č.34 zřizovací listiny Správy silnic Královéhradeckého kraje. 
 
Mgr. Kašpar informoval, že dodatek č. 34 zřizovací listiny Správy silnic Královéhradeckého kraje a.s. 
je výsledkem přípravy pracovníků příspěvkové organizace, odboru dopravy a silničního hospodářství a 
majetkového oddělení odboru organizačního a právního Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
Tento dodatek vznikl zejména z důvodu nutné reakce na nově uzavřenou příkazní smlouvu mezi 
krajem a SÚS KHK a.s., kde příspěvková organizace vystupuje jako majetkový správce pověřený 
zadáváním úkolů a kontrolou jejich plnění vůči akciové společnosti, dále z důvodu změny vnitřních 
předpisů kraje (veřejné zakázky, různé evidence), z důvodu úprav v postupech a terminologii 
s ohledem na nový občanský zákoník. 
 
 
8. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/6/48/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informace o návrhu dodatku č.34 zřizovací listiny Správy silnic Královéhradeckého kraje. 
 
II. d o p o r u č u j e 

Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit návrh dodatku č.34 zřizovací listiny Správy 
silnic Královéhradeckého kraje. 

 
K bodu 10. 
Změna názvu společnosti SÚS KHK a. s. 
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Ing. Brandejs informoval, že společnosti SÚS KHK a.s. se od 1.10.2017 přejmenovala na ÚDRŽBA 
SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. A to zejména z důvodu odlišení od příspěvkové organizace 
Správy silnic, pojmenování předmětu činnosti v novém názvu společnosti, vytvoření nového 
mediálního obrazu společnosti, zvýšení povědomí u partnerů společnosti a i široké veřejnosti. 
Dále představil nové logo společnosti.  
Také pozval přítomné členy DV na den otevřených dveřích ve společnosti ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s, který se uskuteční 4.11.2017 od 10:00 hodin. 
 
 
9. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/6/49/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

informaci o změně názvu společnosti SÚS KHK a. s. 
 
 
K bodu 11. 
Plán údržby na zimní období r. 2017/2018. 
 
Ing. Brandejs představil plán údržby na zimní období r. 2017/2018. Tento plán obsahuje časové limity 
ke zmírnění závad, textovou část plánu zimní údržby, mapovou část plánu zimní údržby a 
neudržované úseky.  
Při přípravě plánu zimní údržby silnic pro období 2017/2018 byla provedena optimalizace 
neudržovaných úseků silnic s ohledem na požadavky starostů obcí, Policie ČR, rozvoje dopravní 
obslužnosti a změn v silniční síti. Pro toto období je navržen rozsah úseků silnic II. a III. tříd 
v Královéhradeckém kraji, na kterých se nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí o celkové 
délce 222,892 km. Oproti minulému zimnímu období tento rozsah klesl o 63,739 km. 
Dále seznámil s počtem dispečerů, dispečerských stanovišť, sypačů a řidičů pro zabezpečení zimní 
údržby. 
 
 
10. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/6/50/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

plán údržby na zimní období roku 2017/2018. 
 
K bodu 12. 
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Prezentace projektu MPSV „Problematika přípravy společnosti na stárnutí populace v širším 
ohledu“. 
 
Mgr. Fröhlichová informovala, že v roce 2016 došlo k podpisu memoranda o spolupráci mezi MPSV a 
kraji ČR, který se týká realizace politiky stárnutí. Projekt Oddělení politiky stárnutí „Implementace 
politiky stárnutí na krajskou úroveň“ se zaměřuje zejména na systémovou a metodickou podporu 
rozvoje aktivit zaměřených na institucionální zajištění politiky přípravy na stárnutí na národní, krajské 
a místní úrovni v návaznosti na strategický dokument Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí 
pro období let 2013 – 2017. Dále seznámila se strategii přípravy na stárnutí na léta 2018-2022, která 
navazuje na Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí. Zdůraznila potřebu Akčního plánu 
přípravy na stárnutí v rámci příslušného kraje, jejímž cílem je zajisti větší spoluúčast krajské správy a 
samosprávy při plnění cílů koordinované politiky přípravy na stárnutí. 
 
 
11. hlasování: 
         Pro 12 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/6/51/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

prezentaci projektu MPSV „ Problematika přípravy společnosti na stárnutí populace v širším 
ohledu“ 

 
K bodu 13. 
Různé. 
 
K bodu 14. 
Závěr. 
 
Pan Josef Dvořák ve 11:30 hod. ukončil 6. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, které se uskuteční dne 28.11. 2017 od 
9.00 hod.   
 
 
 
 
 
..............................................          ............................................ 
      místopředseda výboru      ověřovatel zápisu 
 
 
 
Zapsala: Šandová Alena 
 


