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U s n e s e n í 

ze 4. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konané dne 01.06.2021 od 15:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Přítomni: Ing. Petr Bursík, Jan Benka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Pavel Bohánek, Ing. Martin 
Hovorka, Ing. Daniel Mašlár (od 15:15 h.), Ing. Pavel Motešický, Pavel Pagáč, Ing. 
Vladimír Tůma, Mgr. Hana Žáková (do 15:50 h.). 

 

Stálí hosté:  Ing. Zdeněk Suchan. 

Ostatní zúčastnění:   Marek Koča, Mgr. Vladimír Malý, Jitka Lapešová.                                                     

Omluveni:       Ing. Jan Bureš, DBA, Daniel Poula, Tomáš Gazárek, Lukáš Zykán. 

Neomluveni: Martin Hurajčík, Oldřich Grill. 

Jednání zahájil v 15:05 h. a ukončil v 16:45 h. předseda Komise dopravní Ing. Petr Bursík. 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje přijali následující program: 

1) Schválení hostů 

2) Kontrola plnění usnesení Komise dopravní k datu 01.06.2021 

3) „Poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 
Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť“ 

4) „Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Karlovarského kraje na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2021“ 

5) Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 
Karlovarského kraje za rok 2020 

6) Různé 

HLASOVÁNÍ:                                       pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
Program jednání: 
 
1. Schválení hostů k datu 01.06.2021 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 11/06/21 

 souhlasí s účastí hostů: zástupci Odboru dopravy a silničního hospodářství, zástupci Krajské 
správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p. o., zástupci Koordinátora integrovaného 
dopravního systému Karlovarského kraje, p. o., zástupci Letiště Karlovy Vary, s. r. o. a zástupci 
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Údržby Silnic Karlovarského Kraje, a.s. Předseda Komise s předstihem určí konkrétního 
zástupce. 

HLASOVÁNÍ:                                       pro: 9 proti: 0  zdržel se: 0 

 
2. Kontrola plnění usnesení Komise dopravní k datu 01.06.2021  

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 12/06/21 

 bere na vědomí informaci o plnění usnesení Komise dopravní k datu 01.06.2021.  

HLASOVÁNÍ:                              pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 
3. „Poskytnutí finančních prostředků z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť“ 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 13/06/21 

 souhlasí a doporučuje Radě Karlovarského kraje, aby doporučila Zastupitelstvu 
Karlovarského kraje ke schválení poskytnutí finančních prostředků z Programu 
pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a 
vznik nových dopravních hřišť žadatelům uvedených v příloze č. 2. 

HLASOVÁNÍ:                              pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 
4. „Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na provozní náklady spojené s provozem cyklobusů v roce 2021 “   

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 14/06/21 

 souhlasí s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 200.000,- 
Kč pro období roku 2021 žadateli společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO 25332473, 
která bude vyúčtována ve výši 9,40 Kč/km ujetý dle jízdních řádů na spojích a linkách v 
úhrnném dopravním výkonu 21 208 km.  

 doporučuje Radě Karlovarského kraje uzavřít se žadatelem Autobusy Karlovy Vary, a.s. 
smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na úhradu části 
provozních nákladů spojených s provozem cyklobusů pro období roku 2021, dle návrhu.  

HLASOVÁNÍ:                               pro: 10 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 
5. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu 

Karlovarského kraje za rok 2020 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 
usnesením č. KD 15/06/21 
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 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit zveřejnění „Souhrnné zprávy o závazcích 
veřejné služby ve veřejné dopravě v územním obvodu Karlovarského kraje za rok 2020“ na 
internetových stránkách Karlovarského kraje, dle návrhu. 

HLASOVÁNÍ:                               pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

 
6. Různé  

 
   
 
 
    
Karlovy Vary 1. června 2021                                       Ing. Petr Bursík v. r. 
    zapisovatel: Marek Koča                         předseda Komise dopravní 


