Zápis z 83. Společného jednání
správní rady, dozorčí rady a pracovní skupiny Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 4. prosince 2015, 12:00 hod. v salónku Indické restaurace – Piaristická
ul., České Budějovice
Přítomni za SR:
K. Hotový, J. Polášek, B. Komínek, J. Gruntorád, P. Holický, P. Šuleř, M. Jarolímek, M. Sládek
Příchod po 3. jednacím bodu: J. Pindroch, D. Carda,
Omluveni: J. Štrébl, F. Lafata
Hosté: V. Votřel, J. Vlášek
Přítomni za DR:
H. Sosnová
Omluveni: M. Malý, M. Nebesář
Přítomni za PS:
S. Mareš, L. Minář, M. Souček, V. Srb, M. Šram, V. Velíšek, L. Veselá, V. Votřel, J. Vlášek, K. Čajan,
L. Dostál, M. Doseděl, M. Ernest, J. Frčka, J. Janečka, F. Kubíček,
Omluveni: J. Štemberk, J. Bašta, P. Janota, T. Klíma,
Hosté: K. Hájek
Program jednání:

1) Schválení Statutu Nadace Jihočeské cyklostezky
2) Schválení Cyklogenerelu Jihočeského kraje pro období 2014 – 2020
3) Zvýšení příspěvku zakladatelů a partnerů nadace
4) Zahájení cyklistické sezóny 2016
5) Různé: Otavská plavba – info z jednání, aktualizace aktivit nadace, diskuze…
Po jednání budou předány nadační dresy a bude pokračovat volná zábava …
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 3/5 usnášení schopnost SR potřebnou pro
schválení 1. Jednacího bodu a zahájil 83. Jednání SR NJC.

1) Schválení Statutu Nadace Jihočeské cyklostezky
K. Hotový: Všichni jsme seznámeni s návrhem statutu, má k němu někdo připomínky?
K. Komínek: Je nutno prověřit a sjednotit adresu sídla nadace, zda ulice Boženy Němcové či B. Němcové.
J. Vlášek: Z praktického hlediska a zamezení opakujících se případů nedoručených zásilek pokládám
za nutně adresu sídla: B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
M. Sládek: Vznesl požadavek na detailní vysvětlení minimálního počtu členů pro usnášeníschopnost,
přijetí usnesení apod., což mu bylo následně J. Vláškem ozřejměno.
P. Šuleř: Jaké jsou podmínky svolávání jednání SR? Rozumím této úpravě, kdy bude usnášení
v případě minimální účasti 5 členů schopná usnášení výrazná menšina SR, ale v tom případě musíme
mít jasně definován způsob svolávání, např.: Jednání SR svolává předseda SR 14 dnů předem…
K. Hotový: V praxi je termín příštího jednání vždy dojednán v závěru aktuálního jednání, ale nevidím
problém v tom, že budeme oficiálně svolávat SR ve 14-ti denním předstihu, pouze bych to formuloval,
že svolává ředitel nadace z pověření předsedy SR
Usnesení 1a/83:

Správní rada schvaluje předložený návrh Statutu Nadace Jihočeské cyklostezky s následujícími dodatky: a) Adresa sídla nadace je B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, b) Jednání správní rady
svolává minimálně 14 dnů před termínem elektronickou cestou ředitel nadace z pověření předsedy
správní rady
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0

2) Schválení Cyklogenerelu Jihočeského kraje pro období 2014 – 2020
J. Vlášek představil důvody pro formální schválení Cyklogenerelu JčK a tím je oficiální uznání tohoto
materiálu jako strategického dokumentu JčK.
K. Hotový: S ohledem na fakt, že Cyklogenerel JčK byl ve správní radě projednáván již několikrát i
za účasti zpracovatele, je třeba jej jako celek odsouhlasit.
P. Šuleř: Jedná se o oficiální dokument, který je nutno co nejdříve schválit a předložit Jihočeskému
kraji.
Usnesení 1a/83:
Správní rada schvaluje Cyklogenerel Jihočeského kraje pro období 2014 – 2020 a pověřuje ředitele
nadace jej poskytnout a doporučit zástupcům Jihočeského kraje k projednání a přijetí jakožto strategického dokumentu Jihočeského kraje.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Zvýšení příspěvku zakladatelů a partnerů nadace
J. Vlášek: Po Setkání zakladatelů a partnerů NJC v květnu 2014 jsme již třetí vlnou písemných žádostí
oslovili dotčená města a obce o zvážení zvýšení příspěvku z jedné na tři Kč / obyvatel. Každou vlnou
se podařilo pár subjektů získat, ale nenamlouvejme si, že budeme někdy 100% úspěšní. Někteří problému rozumí a jsou vstřícní, jiní dlouho diskutují, další odmítnou. Objevuje se argument, že chceme
zvýšení příspěvku a přitom někteří zakladatelé, jejichž zástupci jsou členy SR, tento princip nesdílejí,
někteří dokonce žádný příspěvek neplatí.
K. Hotový: Za Tábor informuji, že je vůle a předpokládám, že bude schválen příspěvek 3 Kč / obyvatel
M. Sládek: Město Písek na posledním zasedání již schválilo příspěvek nadaci ve výši 3 Kč / obyvatel
P. Holický: Z předběžného projednání v rámci struktury vedení města bylo rozhodnuto, že se ČB nebudou ubírat cestou dalšího navýšení příspěvku nadaci a proto ani materiál nebyl zařazen na program
jednání zastupitelstva/rady.
J. Vlášek: Zvažuji, že bych se zúčastnil veřejného jednání zastupitelstva města ČB a v rámci využití
pětiminutového limitu pro dotaz bych se pokusil zastupitelstvu vysvětlit smysluplnost poskytnutí příspěvku nadaci.
P. Šuleř: Mohli bychom zvážit možnost uspořádání výjezdního zasedání SR do konkrétních obcí, ke
kterým cítíme potřebu zvýšeného působení.
M. Sládek: Každý z nás by se měl vynasnažit posunout problém požadovaným směrem v regionech,
ke kterým má blízko, já si vezmu za úkol pohovořit se starostou Milevska a problém s ním řešit. Přednostně bychom se měli zaměřit na obce a města ležící na páteřních liniích…
Bod byl pouze informativní, bez usnesení

4) Zahájení cyklistické sezóny 2016
J. Vlášek: Všechna tři města (J. Hradec, Třeboň, Veselí n. L.) nám potvrdila organizační součinnost na
zahájení cyklistické sezóny 2016. Původní záměr místa setkání všech třech pelotonů byl uvažován
zámek Jemčina, po proběhlých diskuzích se jako vhodnější lokalita jeví kemp Pacák severně od Jemčiny. Je nutno hned v lednu svolat koordinační schůzku zmíněných měst a NJC.
B. Komínek: Asi by nebyl vhodný termín v první polovině ledna, kdy budeme mít plnou hlavu přípravou
veletrhu Regiontour.
Bod byl pouze informativní, bez usnesení

5) Různé:
a) SMO Pomalší
J. Vlášek prezentoval účast na jednání svazku obcí Pomalší, kde aktuálně probíhá realizace
projektu jakési zevrubné studie proveditelnosti (předprojektové dokumentace) některých úseků cyklostezek a bodových staveb v linii varianty VCC po Malši.
b) Otavská plavba
J. Vlášek informoval SR o účasti na jednání Otavské plavby, kde prezentoval dosavadní i budoucí aktivity nadace a projednal klíčové úseky s nutností stavebního řešení. Deklaroval veškerou možnou ochotu spolupráce zúčastněným zástupcům obcí na OCC.
c) Otázka rozšíření aktivit nadace - Projektový management
J. Vlášek prezentoval základní principy možnosti rozšířit aktivity nadace o projektový management dotačních akcí (projektové žádosti, projektové řízení), jakožto služby pro zejména
malé obce.
P. Šuleř: nabízí se dvě možnosti, buď vytvořit list doporučených zpracovatelů a pak finanční
součinnost nebo nastavit ceník a za nadační, více než konkurence schopné ceny zpracování
projektových žádostí nabídnout. Odměna formou partnerského daru?
M. Sládek: Jeví se mi vhodnější věc řešit pracovníkem NJC.
K. Hotový: NJC by mohla být jen v roli „dohazovače“ kvalitních zpracovatelů.
V. Votřel: Význam role nadace shledávám v tom, že nadace tím, že nabídne bezplatné zpracování projektu, motivuje právě malé obce k aktivitě právě v určitém úseku, který NJC potřebuje řešit, zatímco pro obec je záměr nezajímavý a nemá na něj ani finanční prostředky.
K. Hotový: V takovém případě se rovněž spíše kloním k ½ úvazku pracovníka NJC.
B. Komínek: Také by mohla NJC uzavřít smlouvu s projektantem, náklady by byly uznatelné
pro projekt, takže v případě úspěšnosti projektu by obec částku vrátila NJC formou daru.
M. Sládek: Nebylo by možno věc řešit třístrannou smlouvou obec – dodavatel – NJC, kdy NJC
kryje výdaje v případě neúspěchu projektové žádosti?
K. Hotový: Navrhuji toto téma si promýšlet a vrátíme se k němu na některém z příštích jednání
SR.

-

P. Holický: Zvu vás na diskuzi s českým cyklokoordinátorem Jaroslavem Martínkem a dánskou delegací dne 10. 12. 2015 od 17:00 h. v sálu zastupitelstva na radnici ČB
K. Hotový: to samé se bude konat dne 10. 12. 2015 od 9:00 h. v Písku

Termín příštího jednání SR NJC dne 5. 2. 2016 od 13:00

