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Zápis z 63. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 16. dubna 2013, 14.00 hod., zasedací místnost
Nadace Jihočeské cyklostezky, B. Němcové 12/2 (budova ČEVAKu 5. patro).
Přítomni: Filípek Radim, Mgr. Foltýn Pavel, Ing. Jánská Petra, Ing. Popelová Ivana,
Ing. Hotový Karel, Ing. Komínek Bohumil,
Omluveni: Ing. Bláha Jindřich, Ing. Lafata František, Hála Miroslav, Mgr. Koželuhová
Kateřina, Ing. Sládek Miroslav
Hosté:

Ing. Votřel Vladimír, Mgr. Marcel Goetz

Místopředsedkyně správní rady NJC Ing. Ivana Popelová přivítala přítomné,
konstatovala usnášení schopnost a zahájila jednání SR.
1. bod jednání:
Mgr. Marcel Goetz představil Sdružení pro cestovní ruch při JHK jehož členem
je i NJC - za jihočeskou cykloturistiku. Vyjádřil očekávání podpory projektu
„Předávejme si turistu“. V.Votřel doplnil, že v duchu „Předávejme si turistu již
NJC v marketingové oblasti pracuje, ať již podporou páteřních dálkových
cyklistických cest nebo propagačním materiálem Na kole krajinou …
Usnesení 1/63: SR vzala informaci zástupce JHK na vědomí
2. bod jednání:
Mgr. Foltýn oznámil, že v rámci personálních změn dojde mj. k ukončení jeho
působení ve správní radě NJC. Sdělil, že na příštím zasedání, tj. 28.5.2013
představí svého nástupce.
Usnesení 2/63: SR vzala informaci Mgr. Foltýna na vědomí
3. bod jednání:
Z důvodu nepřítomnosti ing. Sládka byl bod projednán pouze na základě
zaslaného Návrhu na zefektivnění jednání SR - Ing. M. Sládek
Viz podklad pro jednání 3 – 63
Usnesení 3/63: SR vzala na vědomí, že zavedením přímé komunikace členů
SR s místně příslušnými auditory došlo k zefektivnění práce SR
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4. bod jednání:
Dálkové cyklotrasy - V.Votřel přednesl SR informaci o významu procesu revize
dálkových cyklistických tras. Evropa se v praxi výrazně orientuje na dálkovou
cykloturistiku. Dálkové trasy byly v ČR vytvořeny cca před patnácti lety. Od té
doby zaznamenala cykloturistika v ČR i v Evropě ohromný rozvoj, výrazně se
změnila i cestní síť, kterou cykloturistika využívá – narostla intenzita motorové
dopravy na silnicích III. třídy a současně významně přibylo opravených a
využívaných úseků účelových komunikací a cyklostezek. Pod koordinací
Nadace Partnerství a CDV Olomouc byl zahájen proces revize sítě dálkových
cyklotras spočívající v jejich přeznačení dle jednotné metodiky a přeložení
z nevyhovujících úseků na úseky lépe vyhovující (např. CT12 bude přeložena
do linie VCC a přečíslována na CT 7 – předznamenání toho, že v úseku Praha
– Vyšší Brod bude VCC hostit jak nadregionální CT7, tak mezinárodní EV7)
Celková síť dálkových tras v ČR - viz podklad pro jednání 4 – 63, metodika
přeznačení - viz www.cyklodoprava .cz. Dálkové a páteřní trasy v JČK
- proznačení EV 13 v roce 2013
- proznačení CC Nežárka 2013
-

proznačení CC Lužnice 2014
proznačení EV 7 = VCC 2013/2014  ad bod 5

Usnesení 4/63: SR bere na vědomí informaci o metodice značení dálkových
tras a pověřuje ředitele a PS NJC přípravou návrhu harmonogramu a
finančního rozpočtu přeznačení příslušných dálkových tras v Jihočeském kraji.
Pro:
7,
proti:
0,
zdržel se:
0
5. bod jednání:
Schválení logotypů jihočeské páteřní sítě – v souvislosti s probíhající
vyhledávací etapou linie pro Cyklistickou cestu Lužnice – Nežárka (část
Nežárka již v procesu podané žádosti do FMP na provedení instalace
dopravního cyklistického značení) bylo zadáno grafické firmě vypracování
návrhu loga pro Cyklistickou cestu L+N tak, aby logo graficky vycházelo z již
existujících logotypů VCC a OCC, která bylo přípustné pozměnit
sjednocujícím prvkem - v rámci přeznačování dálkových tras (viz bod č.4)
budou loga vyměněna.
Viz podklad pro jednání 5-63, a, b
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Usnesení 5/63:
Hlasování pro variantu a:
Pro:
0,
proti:
6,
zdržel se:
Hlasování pro variantu b:
Pro:
7,
proti:
0,
zdržel se:
Správní rada hlasováním zvolila grafický návrh b)

1
0

6. bod jednání:
Cyklistická cesta Lužnice (CCL)
a) Ing Hotový podal informaci o průběhu jednání OS pro cyklostezku Lužnice,
b) informace o aktuálním stavu projektu – V.Votřel
- bylo schváleno prodloužení projektu o půl roku do 30.9.2013 + 60 dnů
- značné majetkové a morfologické problémy
c) příprava projektové žádosti na instalaci dopravního značení CCL
- záměr: pokud se podaří linii stanovit v průběhu léta, pokusit se do
výzvy FMP v září podat žádost o příspěvek na značení (???)
d) iniciace měst k podání žádosti na doprovodnou infrastrukturu
-

dtto c) avšak drobné žádosti na doplňkovou infrastrukturu

Usnesení 6/63:
Správní rada souhlasí s podáním projektové žádosti do FMP na instalaci
cyklistického dopravního značení a ukládá vyvinout maximální úsilí k dosažení
podání žádosti v termínu září 2013.
Pro:
7,
proti:
0,
zdržel se:
0
7. bod jednání:
Cyklistická cesta Nežárka – projekt doprav. značení – informaci podal ing.
Komínek: byla připravena a bude podána projektová žádost do FMP
Náklady:
ČR / Rak. – 11 000 EUR (275 000 Kč)
Bude nutno připravit zadávací řízení dle pravidel poskytovatele dotace (FMP)
Usnesení 7/63:
Správní rada souhlasí s podáním projektové žádosti do FMP na instalaci
cyklistického dopravního značení – Nežárka a s přípravou zadávací řízení
dle pravidel poskytovatele dotace (FMP).
Pro:
7,
proti:
0,
zdržel se:
0
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8. bod jednání:
V.Votřel podal SR informaci – NJC byly schváleny projektové žádosti na
instalaci dopravního značení na EV 13 takto:
Náklady:
ČR / Rak. – 15 120 EUR (378 000 Kč) - FMP
ČR / Bavor. – 1 900 EUR (48 000 Kč) – Dispoziční fond
Usnesení 8/63:
Správní rada souhlasí s přípravou zadávacího řízení na instalaci dopravního
značení na EV 13 dle pravidel poskytovatelů dotace (FMP, Disp.fond)
Pro:
7,
proti:
0,
zdržel se:
0
9. bod jednání:
Informace o marketingových aktivitách (Kalendář akcí, zahájení cyklosezóny,
TK – 29.4.13; 13:00 h., For Bikes, Mobil salon, Kompas, Mapa česko –
rakouského příhraničí, soubor Na kole krajinou Písecka a následné okresy, Na
kole krajinou Českobudějovicka a následné …., katalog Cyklotrans 2013,
prezentace, konference…)
Usnesení 9/63:
Správní rada vzala na vědomí informaci o marketingových aktivitách NJC.
10. bod jednání
Motivační zájezd - V.Votřel podal SR informaci o termínu a přípravě
motivačního zájezdu NJC 2013 – Labská cyklostezka - viz podklad pro
jednání 10-63 a současně členy SR pozval k účasti na zájezdu s ujištěním, že
zájezd za předpokladu vlídného počasí bude po odborné i cykloturistické
stránce velice hodnotný.
I.Popelová: navrhuji oslovit členy SR s návrhem, uspořádat v sobotu večer
neformální výjezdní jednání SR. Nechť členové SR, nebudou-li se moci
zúčastnit celého zájezdu, zváží možnost účasti alespoň jeho části včetně
sobotního večera.
Usnesení 10/63:
Správní rada vzala na vědomí informaci o motivačním zájezdu NJC 2013
11. bod jednání:
V.Votřel předložil SR NJC Plán činnosti NJC na rok 2013
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Viz podklad pro jednání 11-63
Usnesení 11/63:
Správní rada schvaluje Plán činnosti pro rok 2013.
Pro:
7,
proti:
0,

zdržel se:

0

12. Různé:
a) Informace o jednání zástupců SR s p.Markem a výsledkem jeho nahlížení do
dokumentace VCC
b) Předseda SR NJC připravuje Dodatek ke Statutu NJC (postavení zřizovatele),
žádá o přesun setkání zřizovatelů na podzimní termín
c) Smlouva NJC – Sladovna Písek
d) GP NJC – změna v osobě příjemce dotace
Příští jednání SR NJC proběhne dne 28.5.2013 od 14:00 hodin

Dne 16.04.2013
Zapsal: Ing. Vladimír Votřel

Ověřila: Ing. Ivana Popelová
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