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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: nadace@jihoceske-cyklostezky.cz a na adresy všech
ostatních členů SR. Hlasování proveďte do 48 hodin od odeslání výzvy,
nejpozději však do 6. 6. 2013, 14:00. V textu níže pod jednotlivými body určenými
k hlasování naleznete kompletní zápis z 64. jednání SR NJC.
1. Volba nového člena SR NJC + potvrzení mandátu M. Jarolímka
Návrh usnesení 1a/64:
Správní rada souhlasí s návrhem P.Šuleře za člena SR NJC a tímto jej schvaluje
Pro: 12
Návrh usnesení 1b/64:

proti: 0

zdržel se:

0

Správní rada souhlasí s prodloužením mandátu M. Jarolímka jako člena SR NJC a
tímto jej schvaluje
Pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
2. Cykloaudit 2013, revize sítě značených cyklotras
Návrh usnesení 2/64:
Správní rada souhlasí s provedením auditu 2013 průběžnou formou a s provedením
revize cyklistické infrastruktury ve smyslu rozdělení linií na úseky dle typu
komunikace. SR pověřuje ředitele NJC projednáním problematiky církevních restitucí
ve vztahu k cyklistické infrastruktuře na Státním pozemkovém úřadu.
Pro: 11

proti: 0

zdržel se:

1

3. Stanovení podzimního termínu setkání zřizovatelů
Návrh usnesení 3/64:
Správní rada schvaluje uspořádání Setkání zřizovatelů Nadace Jihočeské
cyklostezky v termínu 24. 9. 2013 od 15:00 hod. SR pověřuje ředitele NJC zajištěním
jednacích prostor a dále jej pověřuje projednáním termínu výjezdního zasedání SR
NJC ve 2. či 3. dekádě měsíce července 2013.
Pro: 12

proti: 0

zdržel se:

6. Schválení finanční podpory dvěma subjektům
a) Svazek obcí regionu Písecko
Návrh usnesení 6a/64:
Nadace Jihočeské cyklostezky
vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, spisová značka N. 107, IČO: 260 80 320
sídlo (a poštovní adresa): B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice
e-mail: nadace@jihoceske-cyklostezky.cz, web: www.jihoceske-cyklostezky.cz
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Správní rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 750.000 Kč
Svazku obcí severního Písecka na výstavbu Otavské cyklistické cesty v úseku
Kestřany – Putim. Částka se bude podílet na pokrytí povinné spoluúčasti žadatele.
Pro: 10

proti:

1

zdržel se:

1

b) Město Týn nad Vltavou
Návrh usnesení 6b/64:
Správní rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč městu
Týn nad Vltavou na zpracování PD části VCC v úseku Břehy – odbočka Třitim
Pro: 12

proti:

0

zdržel se:

8. Značení mezinárodní cyklotrasy EV 13 – aktualizace projektu
Návrh usnesení 8/64:
Správní rada souhlasí s provedením aktualizace projektu značení EV 13 a
s podáním žádosti o změnu projektu. SR akceptuje nárůst nákladů do výše 40.000
Kč.
Pro: 12

proti:

Hlasování provedl:

V. Votřel

0

zdržel se:

0

=======================================================
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Zápis z 64. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 28. května 2013, 14.00 hod., zasedací místnost č. 311
3. podlaží, B. Němcové 12/2 (budova ČEVAKu).
Přítomni: K.Koželuhová, I.Popelová, K.Hotový, B.Komínek, P.Foltýn, P.Šuleř,
Omluveni: M.Hála, R.Filípek, J.Bláha, M.Sládek, M.Jarolímek, P.Jánská, F.Lafata
Hosté: V.Votřel
Místopředsedkyně SR I.Popelová konstatovala neschopnost usnášení správní rady
z důvodu nepřítomnosti sedmi členů a zahájila jednání SR.
Návrh usnesení 1a/64:
Správní rada souhlasí s návrhem P.Šuleře za člena SR NJC a tímto jej schvaluje
Pro:
proti:
zdržel se:
Návrh usnesení 1b/64:
Správní rada souhlasí s prodloužením mandátu M. Jarolímka jako člena SR NJC a
tímto jej schvaluje
Pro:
proti:
zdržel se:
1. Cykloaudit 2013, revize sítě značených cyklotras
V.Votřel podal SR informaci o záměru provedení auditu cyklistické infrastruktury
v roce 2013 formou průběžného auditu. V letošním roce bude audit proveden tak, že
kdykoliv v průběhu celého roku auditor každou přidělenou linii 1x projede a současně
opraví drobné nedostatky. Zjištěné závažnější nedostatky, popřípadě veřejností
nahlášené závady, bude evidovat a budou odstraněny v roce 2014. Vzhledem
k tomu, že v roce 2012 byl audit (a následné opravy značení) proveden kompletně a
důsledně, neočekáváme, že závady zjištěné průběžným auditem budou většího
rozsahu. Časová a finanční úspora bude využita k provedení revize cyklistické
infrastruktury ve smyslu rozdělení linií na úseky dle typu komunikace, kdy klíčovým
problémem je rozlišení místních a účelových komunikací a účelových komunikací
vedených/nevedených v pasportu komunikací. Tato problematika se promítá do
budoucí komunikace se správci území v souvislosti s církevními restitucemi a
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záměrem privatizace lesů, kdy se může síť značených cyklotras dostat do značně
komplikované situace.
I.Popelová: Problém vztahu správců území a cykloturistiky vyplývá především
z možné neúměrné odpovědnosti správce účelové komunikace v případě úrazu
cyklisty. Možné komplikace související s privatizací lesů a církevními restitucemi by
bylo dobře projednat se Státním pozemkovým úřadem.
Návrh usnesení 2/64:
Správní rada souhlasí s provedením auditu 2013 průběžnou formou a s provedením
revize cyklistické infrastruktury ve smyslu rozdělení linií na úseky dle typu
komunikace. SR pověřuje ředitele NJC projednáním problematiky církevních restitucí
ve vztahu k cyklistické infrastruktuře na Státním pozemkovém úřadu.
Pro:

proti:

zdržel se:

2. Stanovení podzimního termínu setkání zřizovatelů
V.Votřel: Nadace Jihočeské cyklostezky za posledních pět let zaznamenala výrazný
kvalitativní posun. Personální situace v NJC neodpovídá rozsahu její činnosti a
z tohoto pohledu je situace v nadaci dlouhodobě neudržitelná
I.Popelová:
Je jisté, že toto téma je nutné diskutovat a že na běžném jednání SR na něj nezbývá
dostatek času. Již jsem SR navrhovala vyčlenit v rámci motivačního zájezdu sobotní
večer na jednání SR na toto téma. Bohužel se na motivační zájezd z členů SR
přihlásili pouze dva zájemci. Proto navrhuji, aby termínu setkání zřizovatelů byl
předřazen termín výjezdního zasedání SR NJC s pouze tímto bodem jednání.
K.Hotový:
Pokud to má být celovečerní jednání s noclehem, pak jedině z pátku na sobotu
V následující diskuzi se přítomní členové SR shodli na termínu uspořádání setkání
zřizovatelů dne 24.9.2013 od 15:00 hodin pravděpodobně v budově KÚ JK.
Tomuto setkání bude předcházet výjezdní zasedání SR NJC v době z pátku na
sobotu v druhé či třetí dekádě července, nejlépe však z 19. na 20.7.2013
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Návrh usnesení 3/64:
Správní rada schvaluje uspořádání Setkání zřizovatelů Nadace Jihočeské
cyklostezky v termínu 24. 9. 2013 od 15:00 hod. SR pověřuje ředitele NJC zajištěním
jednacích prostor a dále jej pověřuje projednáním termínu výjezdního zasedání SR
NJC ve 2. či 3. dekádě měsíce července 2013.
Pro:

proti:

zdržel se:

3. Podklady pro vyúčtování VP JČK 2012/2013
SR NJC vzala na vědomí informaci o průběžném využití finančního příspěvku
Jihočeského kraje pro rok 2012

4. Podklady pro vyúčtování příspěvku ČEZ / ETE 2012
SR NJC vzala na vědomí informaci o průběžném využití finančního příspěvku za
reklamu a finančního daru od Generálního partnera nadace – Jaderné elektrárny
Temelín.
5. Schválení finanční podpory dvěma subjektům
a) Svazek obcí regionu Písecko
Svazek obcí regionu Písecko (SORP) získal v rámci 23. výzvy ROPu finanční
příspěvek na realizaci části páteřní Otavské cyklistické cesty v úseku Kestřany –
Putim. Celkové náklady dle rozpočtu projektové žádosti činí 13.150.000 Kč,
spoluúčast ve výši 15% činí 1.970.000 Kč. V průběhu zadávacího řízení lze očekávat
snížení celkových nákladů pod deset miliónů Kč. Nadace Jihočeské cyklostezky
obdržela od Svazku obcí regionu Písecko žádost o finanční příspěvek na spoluúčast
ve výši 750.000 Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o problémový úsek na páteřní Otavské
cyklistické cestě, který se nenachází v katastru většího města, s ohledem na fakt, že
SORP nedisponuje dostatečnými finančními prostředky k pokrytí spoluúčasti jsem
přesvědčen, že nelze tuto příležitost k realizaci ohrozit. Je posláním NJC podporovat
projektovou připravenost municipalit a poskytovat pomoc se spoluúčastí a to
zejména v případě obcí a svazků obcí, pro které je výše spoluúčasti obvykle nad
jejich možnosti. K poskytnutí uvedené podpory má NJC k dispozici volné prostředky
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ve VP JČK z roku 2012, k jejich využití musí dojít do 30.6.2013. Z uvedených důvodů
doporučuji schválení příspěvku.

Návrh usnesení 6a/64:
Správní rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 750.000 Kč
Svazku obcí severního Písecka na výstavbu Otavské cyklistické cesty v úseku
Kestřany – Putim. Částka se bude podílet na pokrytí povinné spoluúčasti žadatele.
b) Město Týn nad Vltavou
Město Týn nad Vltavou vybudovalo v posledních dvou letech velice významnou část
Vltavské cyklistické cesty v úseku Litoradlice – Týn n.V. a to částečně i na území
katastru obce Temelín. Z důvodu komplikovaných majetkových vztahů byl z celého
řešení vyjmut úsek asi 2,5 km mezi místní částí Břehy a odbočkou na Třitim, kde
musí cyklista opustit cyklostezku, pokračovat po silnici III. třídy a zase se na
cyklostezku vracet. Město Týn n.V. má snahu tuto situaci řešit a požádalo NJC o
příspěvek na PD ve výši 50.000 Kč.
V minulosti se nadaci nedařilo přimět město Týn nad Vltavou ke spolupráci na rozvoji
naší nejvýznamnější páteřní cyklistické cestě. Tato situace se zcela obrátila,
spolupráce se stávajícím vedením města je velmi dobrá a město odvedlo velmi
kvalitní práci. Zmíněný úsek je nežádoucí komplikací na jinak velmi příjemné linii.
Z uvedených důvodů doporučuji žádost o příspěvek schválit
Návrh usnesení 6b/64:
Správní rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč městu
Týn nad Vltavou na zpracování PD části VCC v úseku Břehy – odbočka Třitim
Pro:

proti:

zdržel se:

c) Společnost Lipno – Line
Žádost o příspěvek na řešení kolizní situace na VCC v Lipně nad Vltavou v prostoru
přístaviště lodí bude projednán na příštím jednání SR NJC.

6. Ukončení projektu M00159 Přeshraniční rozvoj cykloturistriky v regionu
jižní Čechy / Lipensko – Mühlviertel
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Projekt byl prakticky ukončen k 28. únoru 2013, závěrečná zpráva a konečné
vyúčtování bylo provedeno k 31.5.2013. Podrobnou zprávu přednese zástupce
společnosti Cassia, která na projektu zajišťovala administrativní servis, na příštím
jednání SR NJC
Návrh usnesení 7/64:
Správní rada vzala na vědomí informaci o ukončení projektu M00159
7. Značení mezinárodní cyklotrasy EV 13 – aktualizace projektu
- v mezičase od podání projektové žádosti na vyhledání linie EV13 a
zpracování projektové dokumentace instalace dopravního značení
došlo v úseku sousedství s Bavorskem k výrazné změně: NP Šumava
upustil od požadavku instalovat značky typu pásového značení na
stávající dřevěné sloupky a připustil instalaci dopravního značení IS 19,
20, 21 na sloupky standardní kovové
- uvedená změna stanoviska je pozitivní (pásové značení na již
přeplněné stávající dřevěné sloupky není pro mezinárodní cyklotrasu
optimální), vyvolala však nutnost aktualizace projektu značení a
požádání o změnu projektu
- nové řešení daného úseku se promítne do vícenákladů ve výši do
40.000 Kč, které nelze řešit projektovou změnou
Návrh usnesení 8/64:
Správní rada souhlasí s provedením aktualizace projektu značení EV 13 a
s podáním žádosti o změnu projektu. SR akceptuje nárůst nákladů do výše 40.000
Kč.
Pro:

proti:

zdržel se:

Příští jednání SR NJC společně s DR NJC proběhne dne 25.6. 2013 od 14:00
hod. v zasedací místnosti č. 311 v B.Němcové 12/2 (budova ČEVAKu). Účast na
tomto jednání nutná.
Zapsal:
28.5.2013 Vladimír Votřel
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