Zápis ze 73. jednání
Správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky (SR NJC)
Datum, čas a místo konání: 26. 8. 2014, 14.00 hod., pracoviště Nadace Jihočeské cyklostezky,
Boženy Němcové 49/2, zasedací místnost 3. patro, České Budějovice.
Přítomni: M. Sládek, J. Bláha, K. Hotový, J. Vítková, I. Popelová, B. Komínek, D. Carda,
Omluveni: P. Šuleř, M. Jarolímek, P. Jánská, F. Lafata, V. Vyhnálková
Hosté: V. Votřel, J. Vlášek
Program jednání:
1) Návrh Grantového programu NJC na rok 2015
2) Aktuální informace v dotačních titulech
3) Ukončení cyklistické sezóny 2014 (Vimperk, Strakonice, Písek)
4) Motivační zájezd
5) Stanovisko LČR k vedení cyklotras (CC Lužnice, Lipensko)
6) Vyúčtování vázaného příspěvku (Cykloportál)
7) Schválení příspěvku Hluboká nad Vltavou (VCC)
8) Různé (informační body):
14:00 Zahájení jednání
M. Sládek uvítal všechny přítomné, konstatoval, že SR NJC je usnášení schopná, následně
SR NJC schválila výše uvedený program a předseda SR zahájil jednání:
1) Návrh Grantového programu NJC na rok 2015
M. Sládek se dotázal všech přítomných členů SR, zda obdrželi podkladové materiály
k vyhlášení GP NJC pro rok 2015 a zda mají k předloženému návrhu nějaké výhrady či
doplňující připomínky. Bez připomínek. Poté dal hlasovat o předloženém návrhu následujícím
usnesením:
Návrh usnesení 1/73
SR NJC schvaluje předložený návrh Grantového programu Nadace Jihočeské cyklostezky na
rok 2015 v předloženém znění
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Aktuální informace v dotačních titulech
J. Vlášek přednesl informaci o podmínkách 25. výzvy IOP – Národní podpora cestovního
ruchu (viz podkladové materiály), vysvětlil rozsah projektu, upozornil na zásadní
problematické elementy, nastínil konkrétní možnosti využití tohoto programu pro konkrétní
činnost NJC. Poté proběhla obsažná diskuze: I. Popelová: Na tuto výzvu bude reagovat i
Sdružení historických sídel ČR, byl by to ideální program i pro Česko jede, které však není
schopno takto náročný program personálně pokrýt. J. Bláha: Nebylo by výhodnější písemně
ujistit Czech Tourism o ochotě aktivní účasti NJC v případě, bude-li CT žadatelem? J.Vlášek:
CT jako státem zřizovaná organizace nemůže být žadatelem. I. Popelová: Je třeba
problematiku podrobněji rozpracovat před dalším rozhodnutím. J. Vlášek: tato výzva je
příležitostí k získání finančních prostředků, ale je pravdou, že jak časovým limitem, tak
vlastními podmínkami výzvy je celá záležitost na hraně možností, nutností předfinancováním
spíše za hranou. Chtěli jsme mít tímto projednáním zpětnou vazbu od SR. M. Sládek:
Navrhuji, jmenovat I. Popelovou k tomu, aby svou osobou zastřešila proces podrobného
rozpracování dané problematiky a předložení výsledku SR k hlasování formou per rollam. I.
Popelová: V daném časovém horizontu je toto zcela mimo moje možnosti. B. Komínek:
Vezměme na vědomí, že do výzvou daného termínu není v našich silách zajistit příslib
finančních příspěvků na povinné předfinancování v uvedené výši 20 mil. Kč. K. Hotový:
Navrhuji, nepouštět se aktivitami NJC do aktivit mimo území kraje a ještě v takovém rozsahu.
Bez součinnosti s Jihočeským krajem nelze takovýto projekt zahájit a v daném časovém limitu
nelze součinnosti dosáhnout. Počkejme si na jinou výzvu, kde si bude nadace za své výstupy
zodpovídat sama.
M. Sládek: Navrhuji, aby SR tento bod vzala pouze jako informaci na vědomí a nehlasovala o
něm.

Návrh usnesení 2/73
SR NJC bere informaci o 25. Výzvě IOP na vědomí
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

3) Ukončení cyklistické sezóny 2014 (Vimperk, Strakonice, Písek)
Téma tohoto bodu uvedl M. Sládek konstatováním, že Oficiální ukončení cyklistické sezóny se
letos stalo stěžejní cyklistickou akcí pořádanou nadací, neboť Oficiální zahájení cyklistické
sezóny v r 2014 nebylo pořadatelsky v kompetenci NJC. Letošní ukončení sezóny je
koncipováno jako dvoudenní akce ve spolupráci měst Vimperk, Volyně, Čkyně, Strakonice,
Písek, NJC a Sladovna Písek o.p.s. Začátek akce – první etapa je 4.9. na Kubově Huti a
končí ve Strakonicích na hradě, druhá etapa 5.9. ze Strakonic do Písku končí v areálu
CykloŠvec. V. Votřel: NJC se na akci podílí v pozici spolupořadatele, akci podpořila zajištěním
autobusové přepravy účastníků a v rámci GP NJC poskytla Sladovně částku 10 000 Kč na
související organizační výdaje. Cílem akce bude mj. upozornit na nové investice (vyznačení
CC Volyňka – budoucí část cyklistické Zlaté stezky a nový úsek OCC mezi Kestřany a Putimí)
Návrh usnesení 3/73
SR NJC bere informaci o Oficiálním ukončení cyklistické sezóny v Jihočeském kraji 2014 na
vědomí
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

4) Motivační zájezd
J. Vlášek představil program Motivačního zájezdu NJC, který se uskuteční od 19. do 21. 9.
2015 a pozval všechny členy SR NJC k účasti (více viz podkladový materiál)
Návrh usnesení 4/73
SR NJC bere informaci o připravovaném motivačním zájezdu NJC 2014 na vědomí
Pro: 7

Zdržel se: 0

Proti: 0

5) Stanovisko LČR k vedení cyklotras (CC Lužnice, Lipensko
Jednací bod uvedl V. Votřel: Jedná se o komunikaci se závaznými závěry ve dvou oddělených
případech. A) V rámci projednávání linie Cyklistické stezky Lužnice byl projektant NJC
upozorněn kompetentním pracovníkem LS Třeboň na skutečnost, že v případě úrazu cyklisty
na účelové komunikaci LČR se tato organizace, stane-li se úraz předmětem soudního řízení,
dostává do možného rizika odpovědnosti za úraz a z toho plynoucí možný postih. Z důvodu
minimalizace tohoto rizika Lesní správa Třeboň požaduje, aby NJC v rámci svých
pravidelných auditů cyklistické infrastruktury zařadila mezi sledované parametry i parametr
„rizikový strom“ a o tomto vedla průkaznou evidenci, která by doložila v případě potřeby
preventivní snahu o zabránění nehody. Touto formou spolupráce lesní správa podmiňuje
souhlas s umístěním dopravního značení na předmětné linii. Současně požádala NJC o
zvážení finanční spoluúčasti v případě nutné prořezávky starých listnatých stromů. (Viz
podkladový materiál)
B) Při projednávání cyklogenerelu Lipenska požádala LS Vyšší Brod o oboustranné osazení
lesních úseků cyklistických tras značkou s vypovídajícím piktogramem zřetelně upozorňujícím
cyklistu na fakt, že se pohybuje po komunikaci, jejímž prioritním účelem je umožnění
hospodářské činnosti v lese. Typový příklad značky viz podklady, konkrétní návrh se
připravuje.
Návrh usnesení 5/73
SR NJC a) bere na vědomí informaci k dopisu LČR a sděluje, že NJC nemá finanční prostředky
na úhradu prořezávky stromů, dále ukládá pracovní skupině NJC v rámci pravidelného auditu
cyklistické infrastruktury zavedení evidence míst potenciálního nebezpečí pádu stromu
b) souhlasí s přípravou manuálu – upozornění cyklisty na nebezpečí střetu s lesní technikou
Pro: 7

Zdržel se:

Proti: 0
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6) Vyúčtování vázaného příspěvku (Cykloportál)
V. Votřel: Od prvopočátku, po dohodě s Odborem informatiky KÚ, předpokládalo technické řešení
využití Mapového portálu Jihočeského kraje, kdy cykloportál bude tvořit jeho nadstavbu a ta bude
využívat hardwarové prostředky a mapové podklady Jihočeského kraje. Za těchto podmínek byla
předpokládaná finanční náročnost zhotovení cyklopotálu odborným odhadem stanovena na cca
1 000 000 Kč. Jihočeský kraj však v roce 2012 rozhodl o vypsání veřejné zakázky na realizaci nového
Mapového portálu Jihočeského kraje a zástupcům NJC bylo sděleno, že možnost využití krajského
mapového portálu nadále platí, je však nutno s jeho realizací počkat až na dobu, kdy bude znám
výsledek výběrového řízení na Mapový portál Jihočeského kraje, neboť z něj teprve bude zřejmé,
jakou technologií bude nový krajský portál realizován, což byl nutný předpoklad pro vypsání
zadávacího řízení na Jihočeský cykloportál. Poté, v rámci vyúčtování finančního příspěvku, Nadace
Jihočeské cyklostezky k 30. 6. 2013 kraji vrátila část nevyužitých finančních prostředků ve výši
346 186 Kč a současně požádala o převedení těchto prostředků nadaci zpět do roku 2013. Žádosti
bylo vyhověno. Ačkoliv bylo výběrové řízení na dodavatele Mapového portálu Jihočeského kraje
původně vypsáno již v lednu 2013, vinou námitek některých uchazečů bylo zrušeno a opětovně
vypsáno v lednu 2014 a dodavatel byl vybrán až v květnu 2014. Dle posledních informací by již toto
nové výběrové řízení mělo být platné a aktuálně by měla být podepsána Smlouva o dílo s vybraným
dodavatelem. Realizace Cykloportálu tak byla nikoliv vlastní vinou odložena téměř o dva roky a
finanční prostředky byly již 2x vráceny do rozpočtu Jihočeského kraje. JK – Odbor kancelář hejtmana
aktuálně navrhuje zpracovat jeden turistický portál JK, který bude zahrnovat i cykloportál. To pokládá
NJC za vhodné, ale technicky nerealizovatelné, neboť turistický portál má zcela odlišné požadavky na
funkci a tím odlišné zadání než cykloportál. Má-li cykloportál splnit požadované funkce, musí být
realizován odděleně a teprve poté propojen s turistickým portálem JK tak, že se oba portály budou
jevit směrem k uživateli jako jeden celek. Tento názor jednoznačně potvrdili i informatici JK.
B. Komínek: Nebylo by tedy výhodnější, aby si kraj oba portály vysoutěžil sám jako jednu zakázku
s částí A a B?
M. Sládek: A kdo bude hlídat obsahovou formu, bude-li takto jedna zakázka o dvou částech?
B. Komínek: Mám na mysli, že takto by obě zakázky šly finančně za krajem a na základě vysoutěžené
ceny by se do toho poté zapojila nadace
M. Sládek: Nevím, s podobnými konstrukcemi mám špatné zkušenosti…
J. Vlášek: Turistický portál JK má úplně jiné požadavky na funkci a výstupy než cykloportál
M. Sládek: Domnívám se, že bychom měli podpořit snahu o vrácení částky 1 mil. na zpracování
cykloportálu dle potřeb definovaných nadací
B. Komínek: Jaké budou roční náklady na údržbu a aktualizaci portálu? Kdo ho bude aktualizovat?
J. Vlášek: JCCR bude aktualizovat turistickou část portálu a z databáze NJC si bude stahovat aktuální
informace o cyklistické infrastruktuře, které NJC získává z pravidelných cykloauditů
M. Sládek: Na příští SR bude předložena PWP prezentace o požadavcích na cykloportál včetně
nákladů na pořízení a aktualizaci
Návrh usnesení 6/73
SR NJC bere na vědomí informaci o vyúčtování VP 2013 a cykloportálu a ukládá řediteli
usilovat o převedení vrácené částky 1 mil. Kč zpět k nadaci pro užití v r. 2014/15. Pro příští
jednání SR připraví sekretariát PWP prezentaci o připravovaném cykloportálu včetně
finančních nákladů
Pro: 5 t.č. přítomných

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Schválení příspěvku Hluboká nad Vltavou (VCC)
V. Votřel předložil písemný požadavek MÚ Hluboká n. Vltavou na finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč
na pořízení stavební dokumentace posledního úseku pravobřežní cyklistické stezky Č. Budějovice –
Hluboká n.V. – součást Vltavské cyklistické cesty
Návrh usnesení 7/73

SR NJC odkládá bod do příštího jednání správní rady
Pro: 5 t.č. přítomných

Proti: 0
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Zdržel se: 0

8) Různé:
a) K. Hotový informoval SR NJC o skutečnosti provedení pasportizace dopravního značení mj. i
na GW Praha – Vídeň, kde shledali mnohé nedostatky. S výsledkem pasportu obeznámili
Nadaci Partnerství (p. Mourek), odkud přišlo stanovisko, že o značení GW se obvykle stará
příslušná obec a informaci doplnil odkazem na NJC.
V. Votřel: Nadace stezky GW nemá ve své péči a nikdy neměla.
b) M. Sládek podal přítomným členům SR informaci o problematickém místě na CT 1153 v úseku
Zběšičky – Hanov, kde trasa vede po komunikaci, pod kterou pozemek patří panu Šibalovi,
který s průběhem CT nesouhlasí. Problém je dlouhodobě řešen OÚ Zběšičky
c) Přítomný D. Carda informoval SR, že z důvodu velké zaneprázdněnosti uvažuje o odstoupení
z pozice člena SR NJC a navrhuje za sebe náhradu pana Petra Janotu – Vltava sport service.
M. Sládek se domnívá, že by lépe bylo záležitost řešit přes účast pana Janoty nejprve v PS
NJC a po nějaké době uvažovat s jeho účastí ve SR NJC a v tomto smyslu požádal D. Cardu,
zda by svůj záměr zatím neodložil
Závěr: Příští jednání SR NJC proběhne podle plánu dne 14. 10. 2014 od 14:00 hod. jako obvykle v ul.
B. Němcové, zasedací místnost č. 311 (ČEVAK)
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