Zápis ze 74. jednání
Správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky (SR NJC)
Datum, čas a místo konání: 21. 10. 2014, 14.00 hod., pracoviště Nadace Jihočeské cyklostezky,
Boženy Němcové 49/2, zasedací místnost 3. patro, České Budějovice.
Přítomni: M. Sládek, K. Hotový, J. Vítková, I. Popelová, D. Carda, M. Jarolímek, P. Jánská, V.
Vyhnálková, B. Komínek,
Omluveni: J. Bláha, P. Šuleř, F. Lafata,
Hosté:
V. Votřel, J. Vlášek
Předseda SR přivítal přítomné členy správní rady a hosty, konstatoval usnášení schopnost, položil
dotaz, zda všichni obdrželi program a podklady pro jednání. Poté zahájil 74. jednání SR NJC dle
následujícího programu:
1) Aktuální situace ohledně "Cykloportálu JčK" - prezentace p. Čekajle
2) E-mail Ing. Nebesáře - Hodnocení akce "Oficiální ukončení cyklistické sezóny 2014"
3) Návrh schválení předložených žádostí Grantového programu NJC na rok 2015
4) Smlouvy o partnerství - aktuální informace
5) Aktuální informace v dotačních titulech (projekty NJC)
6) Informace o uskut. akcích - Ukončení cyklistické sezóny 2014, Motivační zájezd NJC
7) Projednání záměru vybudování nové cyklostezky při CC Lužnice v úseku Rosín Červený mlýn - zamýšlená finanční podpora na pořízení projektové dokumentace,
Žádost města České Budějovice o příspěvek na dokumentaci akce "Lávka Meteor"
8) Přeznačení Vltavské a Otavské CC, variantní řešení trasy EV 13 po území ČR
9) Smlouva o provozu na CC Lužnice na pozemcích v majetku Panství Bechyně
s.r.o., Projednání možnosti daru nákladů na vytýčení sítí ve prospěch Cyklostezka
Lužnice o.s.
10) Spolupráce s Jihočeským krajem na akci "Jižní Čechy husitské"
11) Různé
Bod 1) Aktuální situace ohledně "Cykloportálu JčK" - prezentace p. Čekajle: tohoto bodu se ujal
p. Čekajle ze společnosti Cassia, se kterým NJC na problematice jihočeského cykloportálu
spolupracuje. P. Čekajle zrekapituloval historii již tříletého vývoje cykloportálu vázaného na zpracování
mapového portálu Jihočeského kraje, na který bylo výběrové řízení jednou zrušeno, čímž se proces
zadání a výběru dodavatele mapového portálu protáhnul na více než dva roky a tím následně i
příprava zadání cykloportálu. V současné době je již situace ve věci mapového portálu JčK jasná,
zkomplikovala se však záměrem Jihočeského kraje vytvořit krajský webový turistický portál a to tak,
aby turistický portál i cykloportál tvořily jeden celek nebo alespoň pracovaly pod jedním společným
zastřešením. Vzhledem k tomu, že takto se jedná o poměrně složité zadání, proběhla již tři jednání
zástupců NJC, JčK, JCCR a informatiků JčK, na kterých byly prodiskutovány možnosti a problémy
zadaného řešení včetně odhadu finanční náročnosti. Mimo uvedené schůzky proběhla dvě jednání ve
společnosti Arcdata Praha s r.o., kdy se druhého jednání zúčastnili zástupci informatiků kraje. Účelem
jednání bylo sladit produkt Arcdata Praha s r.o., který užívá kraj a produkt, který plánuje zakoupit NJC
tak, aby oba systémy spolu bez problému komunikovaly. V rámci uvedených jednání bylo
konstatováno, že bude takřka nemožné skloubit zcela odlišné požadavky jihočeského turistického
portálu s požadavky cykloportálu a zdá se schůdným, aby tyto dvě aplikace byly směrem k veřejnosti
zastřešeny společnou střechou, ale směrem dovnitř pracovaly jako dvě oddělené, samostatné
aplikace. Jednání v Arcdata ukázala, že za poslední dva roky nabídka v GIS – ESRI značně pokročila
a zahrnuje celou řadu, pro cykloportál, využitelných aplikací a možností za velmi přijatelnou cenu,
které tedy nebude nutno programovat a náklady na cykloportál se oproti původně odhadovaným ve
výši jednoho milionu Kč sníží na 400 až 500 000 Kč. Dne 22. 10. 2014 proběhne další společné
jednání Arcdata, NJC, informatici. Záměr: cykloportál bude pracovat nad mapovým portálem Jčk, ale
služba bude fungovat pod účtem NJC na Arcgis ESRI.
- Účet lze otevřít z počítače či mob.telefonu i v režimu offline

Mobilní uživatelé (auditoři) si musí zakoupit roční licence (pro neziskové spol. 2000 Kč na rok
a kus, předpoklad 5 licencí) a cca 5 nevyužitých licencí by zapůjčil Jihočeský kraj
- Data auditory spravující se ukládají v gpx souborech pro další editaci
- Možnost volby řady mapových podkladů vč. katastrálních (č. parcely)
Poté p. Čekajle promítnul prezentaci pracovní verze zjednodušeného cykloportálu
Diskuze: p. Carda: je třeba vytvořit přehlednou tabulku úspor a výdajů oproti stávajícímu stavu
-

Návrh usnesení 1/74
SR NJC bere na vědomí informaci o cykloportálu jihočeského kraje a ukládá řediteli nadace do
příštího jednání předložit nabídku společnosti Arcdata včetně vyjádření nákladů a úspor ve vztahu
k nákupu systému.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Bod 2) e-mail Ing. Nebesáře - Hodnocení akce "Oficiální ukončení cyklistické sezóny 2014",
Předseda SR M. Sládek informoval přítomné o rozeslání děkovného dopisu všem subjektům, které se
účastnily příprav a realizace dvoudenní akce Oficiální ukončení cyklistické sezóny 2014. Je
překvapen, že tento dopis vyvolal poměrně negativní ohlas u zástupců Jčk a ČEZ a předpokládá, že
příčinou mohl být v dopise použitý termín „pseudoakce“. Zamýšlí se nad tím, že NJC plní svoje poslání
mj. i tím, že propaguje principy zdravého pohybu ve zdravé přírodě a nepodporuje aktivity a akce
spojené s požíváním alkoholu od běžných akcí až po různé vinařské a pivní stezky. Dále se domnívá,
že je posláním NJC podpora měst, obcí, mikroregionů, zviditelňování neprávem opomíjených území
kraje a propagace konkrétních cyklistických linií, obzvláště těch nově realizovaných. A těmto kritériím
odpovídají i volby konkrétních propagačních akcí pro širokou veřejnost.
I. Popelová: Je třeba, nepřiživovat zbytečnou „přestřelku“ mezi NJC a krajem a je třeba si lépe
pohlídat, aby si akce kraje nekonkurovaly s akcemi NJC.
M. Jarolímek: Na dopis p. Nebesáře jsem musel zareagovat, ačkoliv jsem ani na jedné ze
zmiňovaných akcí nebyl, neboť mi naprosto nevyhovuje nastolená úroveň komunikace formou
hromadného rozesílání pocitů a domněnek. Jednat lze o všem, ale jednání musí mít nějakou
minimální úroveň.
V. Vyhnálková: Dnes jsem měla jednání s p. hejtmanem a p. Nebesářem a byla jsem jimi pověřena
zde oznámit iniciaci jednání mezi KÚ a NJC v oblasti role NJC, jejích úkolů, poslání a dalšího
směřování.
M. Sládek: Mj. jsem obdržel poděkování od starosty Kubovy Hutě, v němž vyjádřil potěšení ze zdařilé
akce, která ukázala, že i Kubova Huť může být výchozím místem pro významnou cyklistickou linii a
podporuje oficiální propojení pramenů Volyňky s obcí Kubova Huť.
Návrh usnesení 2/74
SR NJC pověřuje svého předsedu k vyvolání jednání s hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím
Zimolou a prodiskutování výše projednávaného problému.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Bod 3) Návrh schválení předložených žádostí Grantového programu NJC na rok 2015
Ředitel NJC předložil SR hodnotící tabulku žadatelů do GP NJC na rok 2015. Do GP NJC požádalo
celkem 10 žadatelů v celkové výši 125 850 Kč, přičemž jeden z žadatelů – Cyklo Budějovice nežádal
o podporu konkrétní akce ale o podporu programu Do práce na kole v Českých Budějovicích
Poté proběhla diskuze nad jednotlivými akcemi, přičemž žádost Cyklo Budějovice byla zamítnuta a
ostatní přijaty dle propozic uvedených v tabulce.
M. Sládek: K jaké akci se bude vázat otvírání a zavírání cyklistické sezóny?
J. Vlášek: Otvírání sezóny, předpokládáme i s ohledem na nosné téma by mělo být spojeno
s táborskou akcí Husiti, jste doma? Aneb kolem kolek husitů… 9.5. a na zavírání se nabízí termín
Poznej svůj kraj (Po stopách husitské historie), pokud by DSO severní Písecko přistoupilo na náhradní
termín 4.10. 2015

2

V. Vyhnálková: je třeba se na akci otvírání sezóny zaměřit na přilákání účastníků nejenom z regionu,
ale i z jiných krajů.
V. Votřel: domnívám se, že po linii krajských cyklokoordinátorů a s ohledem na lákavé téma i místo
pořádání by mohla NJC v tomto směru pomoci.
I. Popelová: Bylo by dobře, kdyby Tábor uměl nabídnout ucelený program na prodloužený třídenní
víkend, jehož jedním dnem bude vlastní cykloakce.
M. Sládek: Tedy jsme sladili termíny, otvírání 9.5. Tábor, zavírání 4. 10. DSO severní Písecko.
J. Vítková: 5. 9. v termínu konání akce v Trhových Svinech budou v Třeboni probíhat dvě velké akce,
které by mohly být pro Trhové Sviny konkurenční, navrhuji využít náhradního termínu 12. 9. 2014
Poté se členové SR NJC dohodli na úpravách finanční podpory pro jednotlivé akce tak, aby výsledná
částka na GP NJC v roce 2015 nepřesáhla 100 000 Kč.
Návrh usnesení 3/74
SR NJC schvaluje Grantový program NJC na rok 2015 dle přiložené tabulky (viz příloha zápisu)

Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Bod 4) Smlouvy o partnerství - aktuální informace
Koncem srpna byly na základě setkání zřizovatelů rozeslány dopisy na zřizovatele a partnery NJC
včetně příloh a zápisu. Výsledek: S novými smluvními podmínkami zatím souhlasí města: Prachatice,
Velešín, Hluboká nad Vltavou, Nová Bystřice, Netolice a obec Radimovice u Želče. Město Třeboň
neschválilo částku 3 Kč na obyvatele, vzneslo dotaz, zda částka nemůže být nižší. Město Bechyně
doporučilo materiál předložit do nového zastupitelstva a město Soběslav souhlasí za podmínky
souhlasu většiny měst. Materiál, který byl rozesílán v srpnu, bude opět předložen novým
zastupitelstvům v závěru roku.
Návrh usnesení 4/74
SR NJC bere na vědomí informaci o aktuálním stavu revize smluv o partnerství.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Bod 5) Aktuální informace v dotačních titulech (projekty NJC)
Aktuálně probíhá realizace nebo je realizováno:
- náklad 2 x 20 000 cyklistických map EV13 (list východ a západ) – FMP + GP JČK
- 20 000 cyklistických map Lužnice/Nežárka – FMP
- probíhá realizace 10 000 nákladu Na kole krajinou Jindřichohradecka – NJC, JCCR, JK, J.Hr.
- podána žádost do GP JČK na soubor Na kole krajinou husitskou – cca 10 000 náklad
Návrh usnesení 5/74
SR NJC bere na vědomí informaci o aktuálním stavu dotačních titulů NJC
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Bod 6) Informace o uskutečněných akcích - Ukončení cyklistické sezóny 2014, Motivační zájezd
NJC
J. Vlášek podal podrobnou informaci jak o průběhu motivačního zájezdu NJC 2014 po Ennsradweg
v Rakousku, tak o průběhu akce Oficiální ukončení cyklistické sezóny v Jihočeském kraji 2014 – tento
bod byl dostatečně projednán v bodě č. 2. dnešního jednání
M. Sládek: Obě akce hodnotím kladně, pokud jde o organizační stránku motivačního zájezdu, chválím
J. Vláška. Současně s tím bych chtěl podotknout, že se nám začínají rozpadat nadační dresy a mohli
bychom se zamyslet nad jejich obnovou.
B. Komínek: O jakém množství dresů, resp. finančním nákladu uvažujeme?

3

K. Hotový: cyklistický komplet je cca 1.500 Kč, nadace SR + PS činí kolem 30 členů.
V. Votřel: Cyklistický dres je i vhodným dárkem významnému partnerovi.
Návrh usnesení 6/74
SR NJC bere na vědomí informaci o uskutečněných akcích NJC.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Bod 7) Projednání záměru vybudování nové cyklostezky při CC Lužnice v úseku Rosín Červený mlýn - zamýšlená finanční podpora na pořízení projektové dokumentace, Žádost
města České Budějovice o příspěvek na dokumentaci akce "Lávka Meteor"
I. Popelová: Lávka u sportovního areálu Meteor otevře cyklistům z krajského města bezpečný výjezd
na jih a stane se nejenom součástí regionální CT12, resp. CT7, ale v blízké budoucnosti i součástí
mezinárodní cyklotrasy EV13. Cyklostezka v místě Meteoru překročí z pravého na levý břeh Vltavy,
silničním mostem v Plané bezpečně zdolá silnici I. Třídy č. 3 (E55) a po samostatném pruhu bude
pokračovat na Homole a místní komunikací do Boršova n. Vltavou a dále po Vltavské cyklistické
cestě. Město České Budějovice je připraveno nechat zpracovat potřebnou PD, na následné realizaci
se budou podílet České Budějovice, Jihočeský kraj a obec Litvínovice. Předběžný cenový odhad PD
se pohybuje kolem 700 000 Kč.

Návrh usnesení 7/74
SR NJC k projektu lávky u areálu Meteor v Českých Budějovicích dává příslib příspěvek na pořízení
PD. O jeho konkrétní výši rozhodne hlasováním per rollam po sdělení výsledku poptávky podané
městem České Budějovice.
Pro: 9

Zdržel se: 0

Proti: 0

Bod 8) Přeznačení Vltavské a Otavské CC, variantní řešení trasy EV 13 po území ČR
V. Votřel: Na základě dokončené metodiky přeznačení a přeložení dálkových tras v ČR je nutno
provést v Jihočeském kraji přeznačení VCC, do jejíž linie bude přenesena stávající CT12 přeznačena
CT7, jako předzvěst sdílení linie s budoucí mezinárodní EV7. Úseky původní CT12, které nebudou
řešeny linií VCC (CT7) budou řešeny cyklotrasami místního významu. Linii VCC je tedy nutno
přeznačit DZ dle nové metodiky (výměna značek IS21, IS19, ojediněle IS20). Dále je nutno ve stejném
duchu přeznačit OCC, která převezme číselné značení CT12. Další dálkové trasy, tj. EV13 a Lužnice
již byly provedeny v souladu s novou metodikou. Z výše uvedených důvodů je potřeba zadat
zpracování PD značení na liniích VCC a OCC
Dále je třeba provést doplnění značení na EV13 o doporučené variantní úseky vedoucí po území JČK
v místech, kde EV13 vede po území sousedních států
Návrh usnesení 8/74
SR NJC schvaluje zadání na vypracování PD na provedení nového dopravního značení VCC a OCC
v souladu s novou metodikou pro značení dálkových tras v ČR a předložení návrhu řešení EV13 po
území JčK v úsecích, kde je EV13 vedena po území sousedních států. Pověřuje ředitele provést
poptávku na provedení. Termín: konec 11/2014
Pro: 7 tč. přítomných

Zdržel se: 0

Proti: 0

Bod 9) Smlouva o provozu na CC Lužnice na pozemcích v majetku Panství Bechyně
s.r.o., Projednání možnosti daru nákladů na vytýčení sítí ve prospěch Cyklostezka Lužnice o.s.
J. Vlášek: V rámci projednávání vedení trasy CC Lužnice došlo i k jednání se společností Panství
Bechyně s.r.o., která má řadu podmínek pro souhlas s vedením trasy po komunikacích v její
správě/majetku. Návrh smlouvy (viz zaslaná příloha), který byl výše uvedenou společností zaslán,
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však není z pohledu NJC akceptovatelný. NJC totiž není provozovatelem žádné z cyklotras a nemůže
přejímat odpovědnost (právní, hmotnou) za pohyb cyklistů na vyznačených liniích.
Dále byl přednesen návrh na postoupení vynaložených nákladů správních poplatků a poplatků za
vytyčení sítí v souvislosti s umístěním 8 ks mapových cedulí podél CCL a to ve prospěch Cyklostezky
Lužnice, o.s.

Návrh usnesení 9/74
SR bere na vědomí návrh smlouvy předložený Panstvím Bechyně, s.r.o. a její postoupení sdružení
Cyklostezka Lužnice, o.s. SR schvaluje poskytnutí daru ve výši uhrazených nákladů správních
poplatků a poplatků za vytyčení sítí v souvislosti s umístěním 8 ks mapových cedulí podél CCL a to ve
prospěch Cyklostezky Lužnice, o.s. v souhrnné výši cca 15 000 Kč.
Pro: 8 tč. přítomných

Zdržel se: 0

Proti: 0

Bod 10) Spolupráce s Jihočeským krajem na akci "Jižní Čechy husitské"
V. Vyhnálková: Jižní Čechy husitské – téma pro rok 2015 mediálně zaštiťuje Jihočeský kraj mj.
provozem několika miniwebů, rozvinul spolupráci s cca 26 městy a subjekty (KČT, NJC…). Byl vypsán
grantový program, do kterého podává žádost i NJC.
V. Votřel: Nadace vstupuje do programu jednak svým celým grantovým programem, ve kterém je
akcentováno téma husitství, dále přímou organizátorskou spoluúčastí na akcích zahájení a ukončení
cykloturistické sezóny a přípravou dalšího dílu edice Na kole krajinou … tentokrát husitství z GP
Jihočeského kraje. V případě potřeby se NJC nebrání ani jiné formě spolupráce s krajem
Návrh usnesení 10/74
SR bere na vědomí informaci o přípravě projektu CR Jižní Čechy husitské.
Pro: 8 tč. přítomných

Zdržel se: 0

Proti: 0

11) Různé.
Závěr: Příští společné jednání SR + DR NJC proběhne dne 16. 12. 2014 jako výroční zasedání
spojené s posezením od 14:00 hod., místo bude včas oznámeno.
Zapsal: Zapsal: Ing. Vladimír Votřel 21. 10. 2014
Ověřil: Mgr. Jan Vlášek dne 31. 10. 2014
Schválil: Ing. Miroslav Sládek …
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Název žadatele

Název akce

Termín (termín
doporučený SR
NJC – tučně)

Kulturní a informační
Na kole po stopách dob
služby města Prachatice husitských

Město Trhové Sviny
Art centrum Záhoří

Město Tábor

DSO "Zlatý vrch"

DSO severního Písecka
Mikroregion ChelčickoLhenický
KČT Milevsko

CykloBudejovice

Obec Doudleby

S kolem kolem
Trhosvinenska za
Janem Žižkou
Za tajemstvím
Lipana
Husiti, jste doma?
Aneb kolem kolem
husitů…
Na kole, kam oko ze
Zlaté hory dohlédne
- VIII
Poznej svůj kraj (Po
stopách husitské
historie)
Slavnosti květů
(Slavnosti plodů)
2015
Pochod z Onoho
Světa na Onen Svět
Do práce na kole v
Českých
Budějovicích
Doudlebskem na
kole ke kolébce
husitství

16.5.2015

Náhradní
termín
30.5.2015

Celkový
rozpočet
25000

Výše
spolufinanco
vání
10000

Scválená
výše
grantu
15000

Počet
bodů
18

5.9.2015

12.(19.)9.2015

30500

15500

13400

18

20.6.2015

27.6.2015

15000

3000

10000

19

20000

5000

15000

21

9.5.2015

Poznámka

27.6.2015

23.5.2015

15000

3000

10000

18

20.9.2015

4.10.2015

14500

2900

11600

17

4.5.2015

26.9.2015

35000

7000

10000

16

25.4.2015

8050

1800

5000

16

duben/květen2015

15000

3000

0

16

20.6.2015

15000

3000

10000

17

Navrhnout termín
12. 9.

zahájení sezóny

ukončení sezóny

žádost odmítnuta

