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USNESENÍ 

z 17. jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 6. 12. 2022 
 

 
 
Úprava závazkových vztahů se společností JIKORD s.r.o. 
U s n e s e n í   č. 18/2022/DV-17 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. poskytnutí provozní dotace ve výši 16 522 400,- Kč a investiční dotace ve výši 280 000,- Kč společnosti 
JIKORD s.r.o., IČO 28117018, pro rok 2023 na úhradu nákladů spojených se závazkem veřejné služby, 
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v příloze tohoto materiálu; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit  
1. poskytnutí provozní dotace ve výši 16 522 400,- Kč a investiční dotace ve výši 280 000,- Kč společnosti 
JIKORD s.r.o., IČO 28117018, pro rok 2023 na úhradu nákladů spojených se závazkem veřejné služby, 
2. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v příloze tohoto materiálu. 
Hlasování 11/0/0 
 
Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou 
mezi Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem  
U s n e s e n í   č. 19/2022/DV-17 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi 
Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit  
Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou mezi 
Jihomoravským krajem a Jihočeským krajem v předloženém rozsahu. 
Hlasování 11/0/0 
 
Dodatky smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy s dopravcem České dráhy, a.s. 
U s n e s e n í   č. 20/2022/DV-17 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
1. dodatek č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci motorové trakce s dopravcem České dráhy, 
a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze 1 tohoto materiálu,  
2. dodatek č. 5 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce - trať č. 202 s dopravcem 
České dráhy, a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze 2 tohoto materiálu, 
3. dodatek č. 7 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 
k zajištění dopravní obslužnosti vlaky regionální dopravy v rámci elektrické trakce s dopravcem České dráhy, 
a.s., IČO 70890650, uvedený v příloze 3 tohoto materiálu; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit  
dodatky smluv uvedené v části I. usnesení v předloženém rozsahu. 
Hlasování 12/0/0 
 
Úprava závazkových vztahů se společností Jihočeské letiště České Budějovice a. s. 
U s n e s e n í   č. 21/2022/DV-17 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 

a) informace o poskytnutí provozní dotace ve výši 70 900 000,- Kč a investiční dotace ve výši 6 500 000,- Kč 
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., IČO 26093545, pro rok 2023 na úhradu nákladů 
spojených se závazkem veřejné služby; 

b)   návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v příloze č. 1 návrhu; 
II. doporučuje 
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zastupitelstvu kraje schválit  
a)   informace o poskytnutí provozní dotace ve výši 70 900 000,- Kč a investiční dotace ve výši 6 500 000,- Kč 
společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a. s., IČO 26093545, pro rok 2023 na úhradu nákladů spojených 
se závazkem veřejné služby; 
b)   návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace uvedenou v příloze č. 1 návrhu. 
Hlasování 12/0/0 
 
Návrh rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství pro rok 2023 
U s n e s e n í   č. 22/2022/DV-17 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
návrh rozpočtu Odboru dopravy a silničního hospodářství na rok 2023 s celkovým objemem příjmů 316 765, 74 
tis. Kč a výdajů ve výši 4 604 468, 86 tis. Kč.  
Hlasování 12/0/0 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Šárka Dupalová      
 
 
Schválila: Ing. arch. Petra Trambová, předsedkyně DV   

 


