Zápis z 84. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 5. února 2016, 13:00 hod. v sídle nadace – budova ČEVAK, B. Němcové 12/2, České Budějovice, zasedací místnost č. dv. 311
Přítomni za SR:
K. Hotový, J. Polášek, B. Komínek, P. Holický, M. Sládek, J. Pindroch, J. Štrébl, F. Lafata,
Opožděný příchod po 3. jednacím bodu M. Jarolímek,
Omluveni: D. Carda, P. Šuleř, J. Gruntorád
Hosté: V. Votřel, J. Vlášek
Program jednání:

1) Úprava Statutu NJC – úprava článku 7 a) s ohledem na novelu zákona č. 250/2000 Sb. ve
vztahu k poskytování příspěvku na činnost NJC
2) Rozpočet NJC na rok 2016
3) Zahájení cyklistické sezóny v Jihočeském kraji
4) Zvýšení příspěvku NJC – aktuální přehled
5) Cykloportál Jihočeského kraje – aktuální informace
6) Různé – cykloaudit 2016, projektové záměry,…
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 84. Jednání SR NJC.
1) Úprava Statutu NJC – úprava článku 7 a) s ohledem na novelu zákona č. 250/2000 Sb. ve
vztahu k poskytování příspěvku na činnost NJC
Ředitel NJC nastínil problém s uzavíráním nových smluv o partnerství na zvýšený příspěvek s ohledem
na novelu zákona č. 250/2000 Sb. Z městského úřadu v Táboře (finanční odbor) prostřednictvím K.
Hotového nás upozornili, že by bylo vhodné upravit odrážku a) článku 7 Statutu NJC (viz zaslaný návrh).
M. Sládek: dle jeho informací došlo novelizací ke změně termínu „příspěvek“ na „dotace“ a ke zpřesnění zákonných postupů při poskytování dotace či návratné finanční pomoci. Rovněž doporučil obrátit se na paní Ing. J. Hůlkovou z Finančního odboru JčK.
Otázky týkající se úpravy statutu ani po konzultaci na KÚ JčK nebyly dostatečně zodpovězeny, proto
K. Hotový návrh odložit na další jednání SR NJC s předložením již konkrétního návrhu.
Usnesení 1/84:
Správní rada bera na vědomí informaci o nutnosti úprav statutu NJC a ukládá řediteli zjistit více informací a zaslat návrh k projednání na další jednání SR NJC
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Rozpočet NJC na rok 2016
Ředitel NJC, s odvoláním na zaslané podklady, krátce okomentoval předkládaný návrh rozpočtu na
rok 2016, vysvětlil, že očekávané příjmy jsou opticky povýšeny o 1.585.000 Kč = prostředky
z příspěvku Jihočeského kraje převedené z roku 2015, které budou v souladu se smlouvou realizovány v roce 2016 (Cykloportál, podpora infrastruktury …)
K. Hotový: Odpovídá tedy uvedený stav příspěvků aktuální situaci?

J. Vlášek: Ano, s přihlédnutím na zmíněný převod finančních prostředků z r. 2015
K. Hotový, návrh usnesení:
Usnesení 2/84:
Správní rada schvaluje návrh rozpočtu Nadace Jihočeské cyklostezky pro rok 2016 tak, jak byl předložen
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Zahájení cyklistické sezóny v Jihočeském kraji
J. Vlášek: Veškeré základní informace byly uvedeny v zápise koordinační schůzky ze dne 2. 2. 2016,
který byl SR zaslán v podkladových materiálech. Z jednání koordinační schůzky vyplynula skutečnost,
že je vůle Jihočeského kraje se k akci připojit formou finanční podpory té části akce, kterou je společné setkání všech tří pelotonů v penzionu Pecák nedaleko Jemčiny.
J. Polášek: Ano, informace souhlasí, Jihočeský kraj prostřednictvím JCCR v rámci projektu Jižní Čechy
Olympijské tuto akci podpoří jak v rovině jednotlivých pořadatelských měst tak především v části
společného setkání na Pecáku.
M. Sládek: Rozumím tomu dobře, že ze Strakonic a Písku dopraví účastníky autobus do Veselí n. L.?
J. Vlášek: Ano, buď do Veselí n.L. nebo do Třeboně a pokud jde o svoz, tak bude možný ze všech tří
pořadatelských měst.
J. Štrébl: Je potřeba, aby byl vypracován jakýsi časový jízdní řád, ze kterého vyplynou pro účastníky
možnosti využití hromadné dopravy.
B. Komínek: Jednoznačně pevně ukotvený by měl být časový úsek setkání na Pecáku a to od 12 do 15
hodin. Od toho by se měly odvíjet ostatní časové milníky jako zahájení a ukončení v jednotlivých
účastnických městech.
J. Polášek: V době od 22. do 26. 2. Proběhnou na kraji jednání, která spoluúčast kraje na této akci
konkrétně upřesní, poté je třeba výstupy urychleně zapracovat do programu akce, neboť od 21. 3.
nebudu k dispozici.
J. Vlášek: 3. 5. 2015 proběhne v Press centru KÚ tisková konference, na které bude tato akce hlavním
bodem, další body budou informovat o činnosti nadace.
Usnesení 3/84:
Správní rada bere informaci o přípravě akce Oficiální zahájení cyklistické sezóny v Jihočeském kraji na
vědomí
Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Zvýšení příspěvku NJC – aktuální přehled
J. Vlášek: Přehlednou tabulku vývoje jednání o partnerství 3 Kč/obyvatel jsem vám zaslal v podkladech, situace se postupně vyvíjí, v uplynulém období od posledního setkání zřizovatelů jsme rozeslali
žádosti s návrhem nové smlouvy a dvakrát upomínku na ně. Současný stav je takový, že kladně reagovalo 30 obcí a měst, osm reagovalo negativně a s ostatními budeme nadále pracovat.
M. Sládek: Možná by nebylo špatné zpracovat mapu katastrálních území, ve které by byla pozice ve
smluvním vztahu barevně vyjádřena, a prázdné místo by na první pohled mohlo mít podnětný účinek
K. Horový: Pořádají se pravidelná setkání starostů JČK, co této příležitosti využít?
Usnesení 4/84:
Správní rada bere informaci na vědomí
Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Cykloportál Jihočeského kraje – aktuální informace
J. Vlášek: začátkem února zahájila firma ArcData na základě předběžné objednávky práce na Cykloportálu Jihočeského kraje, základní otázky a parametry systému byly vyjasněny a připravena finální
objednávka na ArcData, aktuální cena stále +- v rozmezí příspěvku JČK, 481 000 Kč bez DPH, přičemž
došlo k určitým modifikacím. Rovněž byly vyjasněny parametry doprovodných služeb (projektové
řízení, pronájem virtuálního serveru apod.). První verze portálu by měla být hotová ke konci dubna,
aby mohla být data z cykloauditu ukládána již do tohoto systému.
Usnesení 5/84:
Správní rada
Správní rada bere informaci na vědomí
Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

Termín příštího jednání SR NJC dne 8. 4. 2016 od 13:00 h.

Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel
Jan Vlášek
Karel Hotový

