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Z á p i s 
 

ze 7. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 28.11. 2017 od 9:00 hodin 

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

 
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. Informace k organizačně-technickému zabezpečení jednání Výboru pro dopravu. 

p. J. Dvořák, předseda Výboru pro dopravu 
7. Termíny zasedání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 

p. J. Dvořák, předseda Výboru pro dopravu 
8. Různé. 
9. Závěr. 

 

K bodu 1. 
Zahájení. 

 

7. 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 13 členů výboru – 7. zasedání je usnášeníschopné  
• informoval, že zápis z 6. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

byl ověřen bez připomínek. 
 
K bodu 2. 
Schválení programu. 
 
Pan Josef Dvořák předložil návrh na schválení programu 7. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. 
 
 1. hlasování: 
         Pro  13 
         Proti  0         
         Zdržel se     0  
  
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/7/52/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
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I.  s ch v a l u j e 
program 7. 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 7. jednání Výboru – Mgr. Martin Červíček (1. náměstek 
hejtmana KHK), Ing. Tomáš Jurček (vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ 
KHK),  

• jmenování zapisovatele zápisu – Ing. Alena Šandová 
• volbu ověřovatele zápisu –  Ing. Jan Jarolím 

 
 
schválení přizvaných hostů, jmenování zapisovatele, volba ověřovatele zápisu 
 
2. hlasování: 
         Pro 13 
         Proti   0 
         Zdržel se     0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/7/53/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  s ch v a l u j e 

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

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

III.  v o l í 
Ing. Jana Jarolíma, ověřovatele zápisu 

 
K bodu 4. 
Kontrola pln ění předchozích usnesení. 
 
Pan Josef Dvořák informoval o plnění usnesení Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje. Usnesení z 6. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje jsou splněna. 
 
 
 
3. hlasování: 
         Pro  13       
         Proti  0  
         Zdržel se     0  
 
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ VD/7/54/2017 
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. 
 
Ing. Jurček informoval o záměru vypsání veřejné zakázky na poskytování administrace a právních 
služeb spojených se zajištěním výběrového řízení na autobusové dopravce. Dále sdělil, že se v prosinci 
uskuteční schůzka s autobusovými dopravci, na které se budou projednávat dopady účinnosti nařízení 
vlády č. 286/2017 Sb., kterým se zvyšuje minimální mzda z 11.000,- Kč na částku 12.200,- Kč (pro 
výše uvedenou 5. platovou třídu tak základní sazba nově činní 18.100,- Kč) Předmětné nařízení má 
dopad na zvýšení příplatku za čekání a příplatku za zhoršené pracovní prostředí.  
Upozornil na existenci facebookové stránky „Veřejná doprava v Královéhradeckém kraji“, kde jsou 
zveřejňovány aktuální informace pro cestující veřejnost, které se týkají dopravní obslužnosti 
Královéhradeckého kraje. Požádal starosty obcí o zveřejnění odkazu na stránkách obcí. 
Ing. Jurček představil  nejvýznamnější změny v jízdních řádech autobusové a drážní dopravy, které 
začnou platit od 10.12.2017.  
Dále informoval o návrhu rozpočtu kapitoly č.10 – doprava pro rok 2018.  
Mgr. Červíček informoval o záměru SŽDC rekonstruovat železniční nádraží (např. v příštím roce 
dojde k rekonstrukci stanice Jaroměř). 
Mgr. Červíček sdělil, že v letošním roce bylo prostavěno na dopravní stavby cca 900 mil. Kč. Cílem 
pro příští rok je tuto částku zdvojnásobit. Seznámil s přísnějšími požadavky na zhotovitele dopravních 
staveb pro příští rok. Dále představil zásobník silničních akcí pro příští rok, který je schválen Radou 
Královéhradeckého kraje.  
 
Během projednávání tohoto bodu přišel Ing. Jiří Kocourek. 
 
4. hlasování: 
         Pro  14     
         Proti  0  
         Zdržel se     0 
  
Návrh byl přijat. 

 
 
USNESENÍ VD/7/55/2017 
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. 
Informace k organizačně-technickému zabezpečení jednání Výboru pro dopravu. 
 
Předseda Výboru pro dopravu p. Dvořák sdělil, že zpracuje Zprávu o činnosti Výboru pro dopravu za 
rok 2017. Dále informoval o způsobu zajištění vyplácení odměn členům Výboru pro dopravu a o 
organizačně-technickém zabezpečení jednání Výboru pro dopravu. 
 
5. hlasování: 
         Pro 14 
         Proti  0       
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         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ VD/7/56/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I.  b e r e  n a  v ě d o m í 

informace k organizačně-technickému zabezpečení jednání Výboru pro dopravu 
 
K bodu 7. 
Termíny zasedání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. 
 
Předseda Výboru pro dopravu p. Dvořák představil návrh termínů jednání Výboru pro dopravu pro rok 
2018. Výbor pro dopravu se v příštím roce uskuteční dne 23.1., 20.3., 17.4., 15.5., 12.6., 4.9., 16.10., 
27.11. 
 
6. hlasování: 
         Pro 14 
         Proti  0       
         Zdržel se      0 
 
Návrh byl přijat. 
 
 
USNESENÍ VD/7/57/2017 
Výbor pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í 

termíny zasedání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
II. s ch v a l u j e 
 termíny jednání Výboru pro dopravu dne 23.1., 20.3., 17.4., 15.5., 12.6., 4.9., 16.10., 27.11. v 

roce 2018. 
 
K bodu 8. 
Různé. 
 
K bodu 9. 
Závěr. 
 
Pan Josef Dvořák v 11:00 hod. ukončil 7. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje a upozornil na konání příštího jednání, které se uskuteční dne 23.1. v 9:00 
hod.   
 
 
 
 
..............................................          ............................................ 
     předseda výboru       ověřovatel zápisu 
 
Zapsala: Šandová Alena 
 


