Hlasování per rollam:
Vážení členové SR NJC. Pro hlasování si uložte tento soubor. Proveďte hlasování ponecháním
volené možnosti (vymazáním dvou zbývajících). Volbou upravený soubor zašlete na adresu:
vvotrel@seznam.cz a na adresy všech ostatních členů SR. Hlasování proveďte do pondělí
5.5.2014. V textu níže pod jednotlivými body určenými k hlasování naleznete kompletní zápis
ze 71. jednání SR NJC. K rozhodnutí hlasováním formou per rollam Vám z celého jednání zasílám
pouze bod č. 1:
1) Schválení nového člena SR NJC
Návrh usnesení 1/71
SR NJC schvaluje nového člena SR NJC pana Mgr. Dalibora Cardu, starostu města Český
Krumlov, místo pana Miroslava Hály, jenž k minulému jednání složil mandát.
Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zápis ze 71. jednání
Správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 15. 4. 2014, 14.00 hod., pracoviště Nadace Jihočeské cyklostezky,
Boženy Němcové 49/2, zasedací místnost 3. patro, České Budějovice.
Přítomni: B. Komínek, P. Jánská, P. Šuleř, K. Hotový, po 14.45 h. D. Carda, I. Popelová,
Omluveni: J. Bláha, F. Lafata, V. Vyhnálková, M. Sládek, M. Jarolímek
Hosté: V. Votřel, J. Vlášek
Vzhledem k nepřítomnosti předsedy a místopředsedů nadace zahájil 71. jednání SR NJC
ředitel nadace. Pozdravil přítomné, konstatoval neschopnost usnášení a do příchodu p. Popelové
se ujal řízení jednání. Vzhledem k tomu, že jednání bylo po celou dobu usnášení neschopné,
budou u příslušných bodů zaslány se zápisem podklady pro hlasování formou per rollam.
14:00 Zahájení jednání
Program jednání:
1) Schválení nového člena SR NJC – Mgr. Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov
2) Zpráva z jednání s hejtmanem JČK => sdělení termínu setkání zřizovatelů NJC
3) Informace o stavu ve věci partnerství ČEZ - NJC na rok 2014 (P. Šuleř)
4) Informace o zahájení cyklistické sezóny v JČK 2014
5) Projednání návrhu na řízenou redukci činnosti NJC
6) Různé (informační body):
a) informace o výsledku žádostí o dotaci na výrobu mapy EV13 (FMP, JČK)
b) Výsledek VŘ na Cyklogenerel JČK a jeho zahájení
c) ukončení sezóny veletrhů
d) VŘ - poptávka na proznačení CC Lužnice
e) Ukončení cyklistické sezóny 2014 (Vimperk, Strakonice, Písek)

1) Schválení nového člena SR NJC – po ukončení mandátu pana Miroslava Hály byl

zástupcem města Český Krumlov do správní rady delegován Mgr. Dalibor Carda,
starosta města Český Krumlov.
Dále, neoficiální cestou, bylo sděleno, že člen SR za město Třeboň p. Klabeček ukončil
se závěrem roku 2013 svůj pracovní poměr u MÚ Třeboň a z uvedeného důvodu se
přestal účastnit jednání SR a nereaguje ani na e-mailovou komunikaci. Nabízí se
otázka, zda pozici člena ve SR nenabídnout MÚ Strakonice, neboť Strakonice jsou
jediným okresním městem, které není zastoupeno v SR či DR.
Návrh usnesení 1/71
SR NJC schvaluje nového člena SR NJC pana Mgr. Dalibora Cardu, starostu města Český
Krumlov, místo pana Miroslava Hály, jenž k minulému jednání složil mandát.

2) Zpráva z jednání s hejtmanem JČK => sdělení termínu setkání zřizovatelů NJC
p. Votřel podal zevrubnou informaci o uskutečněném jednání s panem hejtmanem Zimolou,
jenž se vyjádřil velmi kladně k činnosti NJC a zároveň vyjádřil veškerou podporu do
budoucna. Informační materiál o činnosti NJC, jejích problémech a plánech do budoucna,
který byl předán p. hejtmanovi, bude zaslán všem členům SR NJC společně se zápisem.
Společně s p. hejtmanem byl dohodnut termín pro tzv. Setkání zřizovatelů NJC, jež se bude
konat 13. 5. 2014 od 10:00 hod. ve velkém sále ČEVAK, kde p. hejtman přislíbil účast
včetně krátkého vystoupení. P. Votřel připraví všechny potřebné záležitosti pro zdárné
konání tohoto setkání, kde budou pozvání jednak zástupci zřizovatelů NJC, ale zároveň
zástupci dalších municipalit do úrovně Pověřených obecních úřadů.

3) Informace o stavu ve věci partnerství ČEZ - NJC na rok 2014 (P. Šuleř)
p. Šuléř přítomným sdělil, že po revizi Rámcové smlouvy mezi ČEZ a Jihočeským krajem,
bude NJC s největší pravděpodobností mezi 10 největšími podporovanými subjekty pro rok
2014. Pro letošní rok dostane pravděpodobně k dispozici 1 mil. Kč (jedná se tedy o 50%
příspěvku oproti minulým rokům), přičemž z účetního hlediska se bude jednat o příspěvek
formou daru a nikoli smlouvy o reklamní činnosti jako tomu bylo doposud. Návrh smlouvy by
měl být do konce dubna 2014.

4) Informace o zahájení cyklistické sezóny v JČK 2014
V. Votřel sdělil, že NJC není letos spolupořadatelem akce Zahájení cykloturistické sezóny
2014, pouze bylo organizátorům přislíbeno obsazení stanoviště s tématem cykloturistika
v Hluboké nad Vltavou pracovníkem NJC a vybavení stanoviště propagačními cyklo
materiály. Dle V. Votřela bylo vždy cílem této akce, kromě zviditelnění GP a kraje, rovněž
upozornění cyklistické veřejnosti na některou ze zajímavých oblastí regionu. Obvyklá účast
v minulých letech byla mezi 500 – 700 cyklisty z řad veřejnosti při nákladech kolem 40 000
Kč. Toto by mělo zůstat posláním nejvýznamnější cykloturistické akce i do budoucna.
V letošním roce by měla NJC veškerou pozornost obrátit na přípravu Oficiálního ukončení
cyklistické sezóny tak, aby bylo plnohodnotnou cykloturistickou akci. I. Popelová vyjádřila

podiv nad tím, že u akce, která zahajuje nejen cykloturistickou ale i turistickou sezónu 2014
„Jižní Čechy aktivní“ chybí nejenom nadace, ale i JCCR. Dále proběhla diskuze nad
smyslem zapojení Nadace v takovéto akci, jaká by měla být role NJC při takovýchto akcích.
5) Projednání návrhu na řízenou redukci činnosti NJC
V. Votřel uvedl, že s informací od p. Šuleře nyní víme, jakým objemem prostředků bude NJC
v tomto roce disponovat. Je potřeba si stanovit, na jakou činnost budeme klást důraz, a
kterou aktivitu utlumíme. Aktuální rozsah činnosti již neumožňuje ji vykonávat při
personálním obsazení jedním zaměstnancem. V. Votřel představil jednotlivé oblasti činnosti,
z nichž v případě omezení prostředků, resp. nutného omezení činnosti, vidí možnost
redukce v oblasti propagace, která zabírá poměrně značné množství času i finančních
prostředků, ale není stěžejní pro smysluplnou činnost NJC.
K. Hotový navrhuje převést činnosti, aktivity do „čísel“, aby bylo zřejmé, kolik finančních
prostředků daná činnost představuje. K. Hotový zmínil, zda jedním ze zaměstnanců musí
být skutečně zaměstnanec, zda to nemůže být živnostník. Dle I. Popelové není vhodné, aby
se jednalo o externího pracovníka (odpovědnost, kontinuita, apod.).
Dle I. Popelové by bylo možné uvažovat o případné redukci podpory dalším subjektů.
Navrhuje se více zaměřit na zajištění více prostředků než stavět budoucnost na 2 hlavních
donátorech. S tím souhlasí i P. Šuleř. Dle K. Hotového by se mělo více „zatlačit“ na obce,
aby pravidelně a plošně platily příspěvky. Po setkání zřizovatelů je potřeba dopisem oslovit
jednotlivé obce se žádostí o příspěvek. I. Popelová i P. Šuleř navrhují se zaměřit i na
fundraising, zapojit do financování i soukromé subjekty. I. Popelová si rovněž dovede
představit zaměstnat na dočasnou dobu takového člověka, který by tuto činnost
(fundraising) vykonával a dále pak omezit příspěvky na realizaci a prostředky zaměřit tam,
je nutno zpoplatnit uvedení subjektů CR v propagačních materiálech NJC.
V. Votřel do jisté míry oponoval, že např. v praktických propagačních materiálech
nemůžeme opomíjet subjekty (provozovatele), které si např. nezaplatí, ale nabízejí
jedinečné služby v dané lokalitě. I. Popelová navrhuje vytvořit ceník, kde bude NJC nabízet
určité zviditelnění subjektů apod. P. Hotový navrhuje zaměstnat člověka 1 dnem v týdnu na
činnosti týkající se marketing.
Dále proběhla diskuze nad koordinací NJC ve vztahu k programovému období 2014-2020
(zapojení Místních akčních skupin apod.), jak se může, či nemůže zapojit NJC, přičemž
právě tato činnost by v následujícím několikaletém období měla být právě jednou z hlavních.
6) Různé:
a) Informace o výsledku žádostí o dotaci na výrobu mapy EV13 (FMP, JČK)
byl přislíben prostředek z FMP a v procesu schvalování je Grantový program JčK.
b) Výsledek VŘ na Cyklogenerel JčK a jeho zahájení – bylo ukončeno VŘ na dodavatele
Cyklogenerelu JčK, kdy s nějnižší cenovou, ale zároveň i nejkvalitnější nabídkou zvítězila
firma Cassia Development & Consulting. Ukončení prací na zakázce a předání díla je
plánováno na konec června 2014
c) Ukončení sezóny veletrhů – NJC se úspěšně zúčastnila několika veletrhů, přičemž
největšího zájmu se těšila na stánku na veletrhu For bikes 2014.

d) VŘ - poptávka na proznačení CC Lužnice – v současnosti probíhá VŘ na dodavatele
značení CC Lužnice, osloveni byli 2 členové Auditorské skupiny NJC (p. Ernest a p. Minář)
a 1 externí subjekt p. Rais
e) Ukončení cyklistické sezóny 2014 (Vimperk, Strakonice, Písek)
Zúčastnění členové SR NJC se dohodli, že o novém členu SR NJC bude hlasováno per
rollam.
Dne 29. 4. 9:00 se sejde několik zástupců SR NJC v budově kanceláře NJC, aby byly
projednány podrobnosti k „Setkání zřizovatelů“.

Zapsal: Mgr. Jan Vlášek
Ověřil: Ing. Vladimír Votřel
Schválil: Ing. Miroslav Sládek

