Zápis z 82. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 16. října 2015, 13:00 hod. zasedací místnost č. 311, budova ČEVAK, B.
Němcové 12/2, České Budějovice
Přítomni za SR:
K. Hotový, J. Pindroch, D. Carda, J. Polášek, B. Komínek, J. Gruntorád, P. Holický, J. Štrébl
Omluveni: P. Šuleř, F. Lafata, M. Jarolímek, M. Sládek
Hosté:
J. Vlášek, V. Votřel,
Program jednání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Volba nových členů SR NJC – navržení zástupci České Budějovice, Strakonice
Grantový program NJC na rok 2016 - schválení žádostí
Statut NJC - revize dokumentu
Údržba zeleně na páteřních trasách - pilotní šetření na Otavské cyklistické cestě (OCC)
Aktualizace aktivit a problematika financování NJC
Monitoring pohybu cyklistů na VCC - první data; Společné jednání DR+SR+PS NJC v prosinci
2015; Ukončení cyklistické sezóny 2015

Předseda SR přivítal přítomné, vznesl dotaz, zda všichni obdrželi program a podklady pro jednání
(ano) a
zda k nim nemají nějaké připomínky (ne). Poté konstatoval usnášení schopnost SR a zahájil 82. Jednání
SR NJC.

1) Volba nových členů SR NJC – navržení zástupci měst České Budějovice, Strakonice
Předseda SR přivítal dva nové členy SR, Ing. Petra Holického náměstka primátora Statutárního města
České Budějovice a Josefa Štrébla, člena rady města Strakonice. Po krátkém představení se obou
navržených členů SR NJC nechal předseda právní rady hlasovat o jejich schválení:
Usnesení 1a/82:
Správní rada schvaluje nového člena správní rady NJC, Ing. Petra Holického, navrženého Statutárním
městem České Budějovice.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 1b/82:
Správní rada schvaluje nového člena správní rady NJC, Josefa Štrébla, navrženého městem Strakonice.
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Grantový program NJC na rok 2016 - schválení žádostí
Předseda SR NJC uvedl druhý bod dnešního jednání, konstatoval, že zájem žadatelů sumárně
dvojnásobně překročil částku nadací alokovaných finančních prostředků a poté předal slovo řediteli
NJC.
J. Vlášek: Jednací podklady a tabulka s návrhem hodnocení vám byla zaslána. Nemyslím si, že
plošné 50% krácení všech žádostí by bylo tím správným řešením, s ohledem na velký zájem žadatelů
a na poslání NJC mimo jiné podporovat rozvoj cyklistiky i formou podpory veřejných cyklistických akcí
bych navrhoval určité kompromisní či dokonce dvojnásobné navýšení alokované částky.
J. Polášek: Je sice otázka, jaký bude vývoj do budoucna, ale já bych navrhoval navýšení částky a to
trvalé.

B. Komínek: Domnívám se, že navýšení je akceptovatelné, avšak maximálně o 50%, a sledovat, jak
se příspěvek promítá např. do účasti, inovativnosti atp. Není ani příliš motivující pokrýt celou požadovanou sumu.
K. Hotový: Navrhuji tedy rozdělit hlasování na dvě části, a to odsouhlasení zvýšení alokované částky o
50% a poté odsouhlasení konkrétních částek příspěvků jednotlivým žadatelům.
Usnesení 2a/82:
Správní rada schvaluje navýšení alokované částky GP NJC o 50%, tj na 150.000 Kč
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Poté proběhla diskuze nad jednotlivými žádostmi a v souladu s navrženou hodnotící tabulkou byly
upraveny hodnoty požadovaných částek.
Usnesení 2b/82:
Správní rada schvaluje rozdělení alokované částky 150.000 Kč mezi jednotlivé žadatele dle přiložené
tabulky (viz příloha č. 1)
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Statut NJC - revize dokumentu
K. Hotový: Všichni jsme si přečetli návrh právníka, já nerozumím tomu, proč v zakládací listině je
Nadace pro Jihočeské cyklostezky, měli bychom to nechat jak to je a při nejbližší příležitosti provést
změnu příslušného dokumentu.
B. Komínek: Mám problém s konkrétními lhůtami, kterými se zavazujeme k něčemu, co nemůžeme
vždy zcela zaručit, neboť SR jedná jednou za dva měsíce, není vzácná situace, kdy je usnášení neschopná a ne všechno lze odhlasovat per rollam. Navrhuji, aby se striktní lhůty nahradily volnější formou typu: „na nejbližším zasedání“, „neprodleně“…
J. Vlášek: Dnes nebudeme o návrhu hlasovat, pouze ho prodiskutujeme a s připomínkami vrátíme
právníkovi. Hotový návrh pak bude muset projít nejprve jednáním DR a teprve potom jej schválí SR.
Rád bych, aby se tento proces stihnul do konce roku, tedy nejlépe na výroční schůzi SR + DR.
B. Komínek: k čl. 10, odst. 6: … tuto podmínku bude splňovat osoba, která se činnosti již věnovala…
nelze akceptovat, to by se mohlo stát, že by subjekt neměl koho nominovat. Dále: Prezident nadace –
je-li správní radou zvolen, pak je ….; na venek nadaci reprezentuje jenom? prezident … toto znovu
prokonzultovat s právníkem …
K. Hotový: Návrh usnesení:
Usnesení 3/82:
SR podala připomínky k předloženému návrhu statutu a zmocnila ředitele nadace, aby tyto připomínky
konzultoval s právní firmou a poté předložil statut k opětovnému projednání SR
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Údržba zeleně na páteřních trasách - pilotní šetření na Otavské CC
J. Vlášek: V souladu s usnesením SR byl proveden pilotní audit OCC zaměřený na vytipování úseků
potenciálně problematických. Zahájení celkového auditu cyklistické infrastruktury byl posunut na jaro
2016. Pilotní audit OCC ve vztahu k zeleni provedl auditor M. Ernest v celém úseku, tedy od Modravy
až do Zvíkovského Podhradí. Výsledky auditu a předběžná cenová kalkulace jsou shrnuty v příloze č.
2, z níž vyplývá, že provedení jednorázové údržby by se odehrávalo v úrovni 40 – 50 000 Kč na celou
linii. Je třeba zohlednit fakt mimořádně suchého léta. Celosezónní údržba by představoval dle srážkového charakteru 2 – 3 takové zásahy, tedy v roční sumě 80 – 150 000 Kč v případě OCC, volně přepočteno na všechny páteře pak hrubým odhadem 500 – 750 000 ročně. Odhady nezahrnují skutečnost, že o řadu úseků již nyní je pečováno, jsou to úseky v katastrech měst, které na péči lépe dosáhnou jak rozpočtem, tak organizací činnosti (TSM), problémem jsou menší obce, kdy trasa navíc obcí
ani neprochází, vede často po hranici katastru.

B. Komínek: Materiál je nutno dopracovat s ohledem na vlastnické vztahy, správce území a dosavadní
péči o trasu. Následně vyjmout pouze ty úseky, kde je skutečně obtížně řešitelný problém, kdy trasa
vede zcela mimo menší obce. V ostatních případech nutit města a obce k řešení ve své režii, nenamlouvejme si, že uspějeme, když přijdeme na kraj s žádostí o 750 tisíc na údržbu.
J. Polášek: Jsme schopni takovou činnost organizačně zvládnout dle představy iniciátorů, Otavské
plavby?
J. Vlášek: Některé obce problém řeší samy od sebe, jinde nebudou chtít, ani k tomu nemají prostředky.
B. Komínek: Je třeba tlačit přes svazky obcí v oficiální rovině.
K. Hotový: Auditor musí na nedostatečnou situaci aktuálně upozorňovat příslušná zastupitelstva.
D. Carda: Je nutno rovněž zvážit otázku odpovědnosti v modelovém případě: Větev zranila cyklistu, o
údržbu zeleně se stará NJC?
K. Hotový, návrh usnesení:
Usnesení 4/82:
SR vzala informaci na vědomí a ukládá řediteli provést na OCC konkrétní šetření ohledně jednotlivých
úseků. V rámci pravidelného auditu bude provedeno obdobné šetření u ostatních páteří.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Aktualizace aktivit a problematika financování NJC
J. Vlášek uvedl, že jej emailem oslovil zástupce JčK Mgr. Gruntorád a poté předal slovo J. Gruntorádovi
J. Grunorád: Všichni jste obdrželi a četli e-mail, já k tomu nemám co dodat
K. Hotový: Čí jsou slova uvedená v e-mailu konkrétně?
J. Gruntorád: Pana hejtmana.
J. Polášek: Já bych v souvislosti s tématem zmínil, že je v souladu s názorem kraje, že jedna větev
projektu elektrokola pro seniory zahrne i Českobudějovicko, bude iniciována spolupráce s cyklokoordinátorem města České Budějovice a to i ve věci dalších záměrů a nedotažených problémů v cyklistické infrastruktuře v krajském městě, v tomto smyslu je třeba zapojit i NJC.
J. Vlášek: Upozorňuji, že není v silách odborných ani personálních nadace řešit problematiku cyklistické infrastruktury v intravilánu města. V čem můžeme přispět, je napojení extravilánu a intravilánu, tedy
řešení bezpečného příjezdu do a výjezdu z města, konkrétně linie podél Malše a Vltavy na jih od Č.B.
J. Gruntorád: Já se omlouvám, k zaslanému e-mailu nemám co dodat a musím již z pracovních
důvodů jednání opustit.
J. Polášek: S obsahem e-mailu souvisí i postoj kraje ve vztahu k posunu ve financování NJC formou
zvýšení členského a partnerského příspěvku z jedné na tří Kč na obyvatele se současným avízem
navýšení aktivit.
K. Hotový: Jak jednání zřizovatelů NJC v roce 2014, kdy se všichni přítomní včetně zástupců ORP
postavili k navýšení kladně, tak následná jednání s hejtmanem vedla k diskuzi směřující k tomuto navýšení
B. Komínek: Součástí navýšení aktivit NJC jednoznačně vnímám provedení evidence tematických
cyklotras a jejich zahrnutí do pravidelných auditů.
K. Hotový: K problematice a jejímu posunu v celé šíři tohoto bodu by bylo záhodno nechat vypracovat
příslušnou studii.
J. Polášek: Pomůže nám externí studie víc, než zkušenost NJC jako takové?
P. Holický: Pokud jde typově o strategický materiál, tak zadání je polovinou řešení, tak cítím, že je to
především na nás
J. Vlášek: domnívám se, že tento úkol by splnilo doplnění a aktualizace podkladů zpracovaných
v nedávné minulosti pro pana hejtmana
B. Komínek: Evidence tematických cyklotras je obsahově spíš za JCCR či NJC?
J. Vlášek: Tuto činnost je nutno zahájit konkrétním dotazem na obce TIC a pak příslušným rozšířením
sledovaných atributů v auditu 2016. Samostatnou otázkou pak je následná údržba značení. Rovněž
Ing. Nebesář při našem posledním jednání zdůrazňoval nutnost zvýšení členského příspěvku a příspěvku partnerů.
B. Komínek: S ohledem na právě zpracovávané rozpočty je nutno urychleně oslovit partnery ve věci
navýšení příspěvku
K. Hotový, návrh usnesení:
Usnesení 5/82:

SR vzala informaci na vědomí a ukládá řediteli a) detailně rozpracovat problematiku tohoto bodu b)
rozeslat zakladatelům a partnerům návrh výzvy ke zvýšení příspěvku z jedné Kč na tři
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Různé:

a) Monitoring pohybu cyklistů na VCC - první data;
Ředitel NJC podal informaci o zahájení provozu 5 sčítacích zařízení v úseku Č. Budějovice – Týn n.
Vltavou a předvedl výstupy z dosavadních měření. Avizoval informaci, že MMR připravuje program podpory instalace sčítačů;
b) Společné jednání DR+SR+PS NJC v prosinci 2015;

Příští jednání SR proběhne jako společné výroční jednání SR + DR + PS dne 4. 12. 2015 od
12:00 hod. v salonku některé českobudějovické restaurace. Místo bude upřesněno;
c) Ukončení cyklistické sezóny 2015
Ředitel informoval členy SR o bezproblémovém průběhu akce, která byla důstojným a příjemným
zakončením cyklistické sezóny v Jihočeském kraji;
d) Zahájení cyklistické sezóny 2016
Skutečnost, že dne 21. 5. 2016 nastal souběh tří cyklistických akcí pořádaných města Jindřichův
Hradec, Třeboň a Veselí n. L. evokovala nápad uspořádat zahájení cyklistické sezóny jako součinnost těchto tří akcí v akci jedné. Myšlenku SR podpořila, ještě v měsíci listopadu by měla proběhnout první koordinační schůzka NJC + J. Hradec + Třeboň + Veselí n. L. ;
e) P. Holický podal informaci o podmínkách dotačního titulu SFDI a navrhl, že by upozornění v tomto
smyslu bylo vhodné rozeslat partnerům spolu s dopisem – výzvou k navýšení ročního příspěvku.

Termín pro příští jednání SR tedy 4. 12. 2015 ve 12:00 hod. v Č. Budějovicích, místo bude dodatečně upřesněno.

Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel dne 16. 10. 2015
Jan Vlášek
Karel Hotový

Příloha č. 1:

Název žadatele

Název akce
Za památkami a
přírodou ZbudovObec Pištín
ských blat
Třeboňská šlapkaZa kořeny RožmMěsto Třeboň
berků
Závod zrezivělých
Art centrum Záhoří šlapek
Spolek pro sport
všeho druhu JisPrvní huštění
tebnice
2016
Město Nová Bystřice

Májový cyklovýlet
Českou Kanadou
Jihočeskou krajinou za šunkovou
vidinou XPopojedem seMAS Brána Písecka verním Píseckem
Na kole okolo
Obec Doudleby
Doudleb
Z Rio de Janeira
až k nám aneb
Olympijské kolování po stopách
Město Tábor
božské Heleny
Veselí nad Lužnicí Jaro na blatech
Na kole kam oko
ze Zlaté hory doDSO Zlatý vrch
hlédne IX
Slavnosti květů
Mikroregion Chel- (Slavnosti plodů)
čicko-Lhenický
2016
Strakonické vítání
- zahájení turistické sezóny sportovně, kulStrakonice
turně, hravě
TIC Písek
Písecké cyklování

Termín

Celkový Výše spolufinan- Požadovaná Počet
rozpočet cování
výše grantu bodů

Schválená
možná
výše grantu

14.08.2016

12500

2500

10000

15

7000

21.05.2015

35000

20000

15000

14

14000

04.06.2016

15000

3000

12000

16

8000

19.03.2016

20000

5000

15000

16

12000

01.05.2016

19100

4100

15000

14

9000

23.07.2016

15000

3000

12000

16

10000

18.06.2016

16250

3250

13000

14

10000

07.05.2016
21.05.2016

20000
15000

5000
3000

15000
12000

14
14

11000
8000

18.06.2016

15000

3000

12000

14

8000

07.05.2016

18000

3000

15000

16

10000

23.04.2016
28.08.2016

23300
16000

8300
7000

15000
9000

16
18

12000
7000

Město Vodňany

Město Jindřichův
Hradec

Rybářské a mlynářské řemeslo
ve Vodňanech
Přes kopec na
Hradec aneb Jindřichohradecký
pedál

01.10.2016

18800

3800

15000

13

10000

21.05.2016

60000

12000

48000

16

14000

Příloha č. 2:

Nabídka na údržbu travnatých úseků OCC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

úsek
Kundratice - Palvínov
Žichovice - Velké Hydčice
Sv. Anna - Kozlov
Střelské Hoštice - Horní Poříčí
Žižkův most - Katovice
Pracejovice - Bažantnice
Strakonice - Hajská
Řežabinec - Putim
U Sulana - Plynová lávka
celkem

m
600
1300
1200
2100
1500
250
300
600
3400

m2
1200
2600
2400
4200
3000
500
600
1200
6800

11250

22500

Kč/m2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Kč
2400
5200
4800
8400
6000
1000
1200
2400
13600

2

45000

šířka průseku 2m, včetně odstranění větví ve stejné šíři
doprava
Za údržbu celkem včetně DPH

7000
52000

