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U s n e s e n í 

z 9. jednání Komise dopravní Rady Karlovarského kraje, 
konaného dne 1. 10. 2013 v 16:00 hodin v sídle Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Přítomni:      Josef Murčo, Helena Kobrová,  Antonín Vychodil, , Pavel Kroupa, Mgr. René Roubík, 
Patrik Pizinger, Miloslav Zítka 

Omluven: Ing. Libor Šembera 

Nepřítomni: Marek Mikeš, Václav Mleziva 

Ostatní zúčastnění: PhDr. Ing. Zdeněk Kusý, Mgr. Vladimír Malý, Miloslav Cink 

Jednání zahájil v 16:04 h a ukončil v 17:05 h předseda Komise dopravní Josef Murčo 
 
Členové Komise dopravní Rady Karlovarského kraje schválili následující program: 

 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního 
obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“ 

 Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. o přiznání účelově vázaného přiměřeného zisku  

 Žádost dopravce České dráhy, a.s. adresovaná zastupitelům Karlovarského kraje o navýšení 
úhrady prokazatelné ztráty ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě 

 Různé 

HLASOVÁNÍ:                                 pro:   7   proti:   0    zdržel se:  0 

      

Program jednání: 
 

1. 3. změna „Seznamu linek a spojů, tratí a vlaků zařazených do dopravní obslužnosti 
územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 2013“ 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 25/10/13 

 doporučuje Radě Karlovarského kraje schválit 3. změnu „Seznamu linek a spojů, tratí a 
vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje pro rok 
2013“ s platností od 5.10.2013, dle návrhu 

HLASOVÁNÍ:                       pro:   7    proti:   0  zdržel se:  0 

 

2. Žádost dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. o přiznání účelově vázaného přiměřeného 
zisku 
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Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 26/10/13 

 souhlasí s přiznáním účelově vázaného přiměřeného zisku ve výši 1 774 165,91 Kč dopravci 
Autobusy Karlovy Vary, a.s., který bude použit výhradně na obnovu vozového parku na 
linkách v závazku veřejné služby, dle návrhu 

 doporučuje Radě Karlovarského schválit přiznání účelově vázaného přiměřeného zisku za 
předpokladu, že dopravce převede částku ve výši 1 774 165,91 Kč na účet kraje nejpozději 
do 31. 10. 2013, a že poskytnuté finanční prostředky budou použity výhradně na obnovu 
vozového parku na linkách v závazku veřejné služby, dle návrhu 

HLASOVÁNÍ:                       pro:   7    proti:   0  zdržel se:  0 

 

3. Žádost dopravce České dráhy, a.s. adresovaná zastupitelům Karlovarského kraje o navýšení 
úhrady prokazatelné ztráty ve veřejné vnitrostátní regionální drážní osobní dopravě 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 27/10/13 

 doporučuje Radě Karlovarského žádosti dopravce nevyhovět, o svém rozhodnutí 
informovat Zastupitelstvo Karlovarského kraje a neprodleně zahájit jednání s dopravcem o 
podobě smluvního ujednání na rok 2014 tak, aby vzhledem k finančním možnostem kraje 
nebyl krácen rozsah dopravní obslužnosti, dle návrhu 

HLASOVÁNÍ:                       pro:   7    proti:   0  zdržel se:  0 

 

4. Různé 

 Pan Kroupa navrhl mimořádné výjezdní zasedání Komise dopravní mimo plán práce 
v příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. 

Komise dopravní Rady Karlovarského kraje 

usnesením č. KD 27/10/13 

schvaluje  mimořádné výjezdní zasedání Komise dopravní mimo plán práce a to dne 
3.12.2013 v příspěvkové organizaci Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. 

HLASOVÁNÍ:                       pro:   7    proti:   0  zdržel se:  0 

 

 

 

V Karlových Varech dne 1. října 2013               Josef Murčo v.r. 
Zapisovatel: Miloslav Cink      předseda Komise dopravní 


