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DOPRAVNÍ VÝBOR 
 Zastupitelstva Jihočeského kraje 

Tajemník výboru: Ing. Šárka Dupalová, tel. 386 720 462 e-mail.: mailto:dupalova@kraj-jihocesky.cz 

 

 
       České Budějovice dne 3. 2. 2023 

 
 

Zápis č. 18 
 

z jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo 
dne 31. 1. 2023 v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, sál Zastupitelstva Jčk 

 
 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. arch. Petra Trambová – předsedkyně, Ing. Pavel Pavel, 

Ing. Karel Vaškovský, Mgr. Pavel Mráček, Bc. Jiří Švec, 
Ing. Martin Kákona Ph.D., Mgr. Pavel Eybert, Ludmila Pánková, Ing. Miroslav 
Joch, Mgr. Viktor Lavička, JUDr. Martin Kupec Ph.D. 

Omluveni:  Ing. Lukáš Mašín, Ing. Václav Protiva  
Host: Ing. Jiří Kafka, Ing. Jiří Pešek – Jikord, Mgr. Pavel Kosmata, Ing. Ješeta - ČD 
  
 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 
 
Jednání zahájila paní předsedkyně, byl odsouhlasen zápis z minulého jednání a členové byli seznámeni 

s následujícím programem. 

 

 

 

Program: 

 

1) Prezentace nových vlakových souprav a dalších projektů ČD (Mgr. Kosmata – ČD) 

2) Aktuální informace o JHMD 

3) Plán činnosti dopravního výboru na rok 2023  

4) Realizace projektu „Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje“ a jeho 

financování z rozpočtu JčK 

5) Různé 

 

 

 

 

1)  Prezentace nových vlakových souprav a dalších projektů ČD 
Prezentaci Obnova vozového parku ČD v Jihočeském kraji v roce 2022 představil Ing. Ješeta, ČD, 

odpověděl na dotazy členů výboru. Prezentace je v příloze č.1 tohoto zápisu. 

 
 
2)  Aktuální informace o JHMD 
Aktuální informace ohledně JHMD sdělil náměstek Krák a pan Kafka. O možnostech jednání s dalšími 
zájemci o zajištění dopravy na úzkokolejce informoval i pan hejtman, který se přišel k tomuto bodu 
vyjádřit. Prezentace je součástí materiálu tohoto jednání. 
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3)  Plán činnosti dopravního výboru na rok 2023  
Plán činnosti je součástí materiálu tohoto jednání, bude předkládán na Zastupitelstvu Jihočeského kraje 
dne 9. 2. 2023. 
 
 
4) Realizace projektu „Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje“ a jeho 
financování z rozpočtu JčK 
Paní Tetourová informovala o realizaci systému elektronického odbavení cestujících pro platbu 
a odbavení cestujících ve veřejné dopravě v integrovaném dopravním systému Jihočeského kraje. 
Koordinací veřejné dopravy se v integrovaném dopravním systému zabývá společnost JIKORD s.r.o. 
Navrhovaný projekt plně zapadá do hlavního předmětu činnosti JIKORD a svým zaměřením může být 
plně podpořen z prostředků IROP 2021-2027. Poté souhlasně členové přijali usnesení. 
 
Realizace projektu „Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje“ a jeho 
financování z rozpočtu JčK  
U s n e s e n í   č. 1/2023/DV-18 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
realizaci projektu „Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje“ a jeho financování 
z rozpočtu JčK; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit  
1. realizaci projektu Jihočeského kraje „Celokrajský integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje“ 
a podání žádosti o podporu do průběžné 55. výzvy Priorita 6 specifického cíle 6.1 Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen IROP 2021-2027) s celkovými výdaji ve výši 
34 333 750,00 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 34 333 750,00 Kč vč. DPH 
(tj. 28 375 000,00 Kč bez DPH), přílohy tohoto materiálu, 
2. kofinancování projektu ve výši 15 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 5 150 062,50 Kč vč. DPH, 
s podmínkou přidělení dotace z IROP 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu 
dle přílohy tohoto materiálu,  
3. předfinancování projektu ve výši 85 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 29 183 687,50 Kč vč. DPH 
s podmínkou přidělení dotace z IROP 2021-2027 s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu 
dle přílohy tohoto materiálu. 
Hlasování 11/0/0 
 
 
6) Různé 
Pan Pavel vznesl dotaz na poměr mezi rozpočtem kraje a obslužností kraje, na kolik nás vyjde 1 km na 
člověka. Pan Joch navrhl ocenění panu Eybertovi za dvacetiletou intenzivní angažovanost ve Spolku 
pro výstavbu dálnice D3 a R4. 
 
Poté paní Trambová poděkovala všem přítomným a ukončila jednání s připomenutím termínů na první 
pololetí roku 2023. 
 

 
Termíny jednání DV na I. pololetí 2023 
14. března 
  2. května 
13. června 
 

 
 
 
Konec jednání: 15:00 hod.  
 
 
Zapsala:  Ing. Šárka Dupalová, tajemnice    
 
 
Ověřil:  Ing. Arch. Petra Trambová, předsedkyně DV 


