Zápis z 85. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 8. dubna 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, B. Komínek, P. Holický, J. Pindroch, J. Štrébl, M. Jarolímek,
Opožděný příchod po 2. jednacím bodu M. Sládek,
Omluveni: D. Carda, P. Šuleř, J. Gruntorád, J. Polášek, F. Lafata,
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel
Program jednání:
1) Úprava Statutu NJC, nově uzavíraných smluvních vztahů s partnery NJC – novela zákona č. 250/2000 Sb. ve vztahu k poskytování příspěvku na činnost NJC
2) Řádná odměna zaměstnanců NJC za rok 2015
3) Žádost o příspěvek – Cyklostezka ČB – Holašovice
4) Mobilní sčítače – 2. etapa
5) Personální změny v Auditorské skupině NJC
6) Zahájení cyklistické sezóny v Jihočeském kraji
7) Různé –
a) Veletrhy
b) Motivační zájezd NJC
c) Projekční činnost, granty,…
d) Katalog VCC – pilotní projekt: marketingová podpora páteřních tras
Předseda SR pozdravil přítomné a zahájil jednání konstatováním usnášení schopnosti.
Úprava Statutu NJC, nově uzavíraných smluvních vztahů s partnery NJC – novela zákona č. 250/2000 Sb. ve vztahu k poskytování příspěvku na činnost NJC
K. Hotový: U tohoto jednacího bodu musím upozornit na nutnou tří pětinovou většinu hlasů, kterou na
tomto jednání nedisponujeme, navrhuji tedy bod projednat a připravit na korespondenční hlasování.
J. Vlášek: Na základě probíhajícího procesu podepisování nových partnerských smluv mezi partnery
NJC a nadací vznikla věcná diskuze konkrétně mezi NJC a ing. Daňkovou z odboru financí města
Tábor ve snaze uvést proces do souladu se zákonem 250/2000Sb. Ing. Daňková navrhuje dvě varianty řešení:
I. řešení přes členský příspěvek => nutná úprava článku 7 statutu takto:
" a) členské příspěvky zakladatelů a partnerů na činnost ve výši např.do 4,- Kč na obyvatele. Konkrétní výši pro daný rok stanoví správní rada.", a zároveň úprava Smlouvy o partnerství vypuštěním bodu
2 a 3 z čl. 6. V reálu by to probíhalo tak, že správní rada by počátkem roku schválila výši příspěvků
pro jednotlivé členy a partnery a na základě jejího usnesení by byla vystavena všem dotčeným faktura. Úhradu faktury není nutné schvalovat v orgánech měst a obcí. ( podpořeno stanoviskem MF a
JUDr. Glasera). Tato varianta je nejkomfortnější z hlediska administrativy a kompetencí, účetnictví i
daní, ovšem je vhodné ji prověřit z hlediska práva ( nadace a členské příspěvky).
II. varianta: řešení přes smlouvu o partnerství
pak je nutná úprava článku 7 statutu takto: bod a) vypustit, peníze poukazovat přes smlouvu o partnerství jako úhradu za poradenství, propagaci a případné další služby. Tato varianta ale sebou nese
řadu otázek na straně nadace: např. povolení podnikání nebo daně. Z hlediska obcí je bezproblémová, smlouva bude řešena dle podmínek konkrétní obce jako kterákoli jiná smlouva na služby.
1)

Domnívám se, že varianta II. je z pohledu NJC nevhodná, neboť by celý proces převedla do vedlejší
(podnikatelské) činnosti, čímž není a z toho plynoucí veškerá negativa a popření smyslu nadace.
V případě varianty I., která se jeví jako schůdná, však vidím problém v požadovaném odstranění bodů
2. a 3. v čl. 6…
K. Hotový: Tuto konkrétní věc projednám osobně s ing. Duškovou, ať neprotahujeme jednání SR záležitostí Tábora

B. Komínek: Jindřichův Hradec se kloní k var. I., s tím, že jakmile v tomto smyslu bude vystavena
faktura, proběhne platba. Ke stejnému názoru se kloní K. Hotový
M. Jarolímek: On se celý problém patrně odvíjí od skutečnosti, že NJC jako nadace nemá členy a je
otázka, zda tedy může přijímat členské příspěvky
K. Hotový: Proč ne? Navrhuji následující usnesení:
Usnesení 1/85:
Správní rada pověřuje ředitele nadace k dopracování problému a jeho naformulování ke korespondenčnímu hlasování
Pro: 6

2)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Řádná odměna zaměstnanců NJC za rok 2015

K. Hotový: Podklady k tomuto bodu (motivační doložka PS) jsem obdržel, nemám s tím problémy,
domnívám se, že nárok na vyplacení motivační prémie, která je zakotvena v pracovních smlouvách,
v souladu s pracovní smlouvou. Vzhledem k tomu, že nárok na odměnu je podmíněn splněním konkrétních úkolů, pokládal jsem za správné, nechat k tématu vyjádřit SR. Návrh na usnesení:
Usnesení 2/85:
Správní rada schvaluje vyplacení řádných odměn zaměstnancům ve výši dvojnásobku měsíční hrubé
mzdy v souladu s příslušným odstavcem pracovních smluv – Motivační doložka.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Žádost o příspěvek – Cyklostezka ČB – Holašovice
J. Vlášek: Dne 10. 3. Proběhlo jednání zástupců obcí Branišov, Dubné, Čakov, Jankov, Holašovice se
zástupci NJC nad záměrem vybudovat cyklostezku od Holašovic do ČB v kontaktu s uvedenými obcemi. Tento záměr velice vhodně zapadá do koncepce rozvoje cyklistické infrastruktury, nejen, že
napojuje turisticky atraktivní oblast selského baroka na krajské město, ale z cyklodopravního hlediska
se stane „cyklistickou výpadovkou“ západním směrem a z cykloturistického hlediska vhodně propojí
páteřní Vltavskou cyklistickou cestu (VCC) s budoucí cyklistickou cestou po Zlaté stezce (větev Blanice) a potažmo vyřeší bezpečné propojení města Písku s Č. Budějovicemi, tedy propojí VCC a Otavskou cyklistickou cestu (OCC). Obce mají v úmyslu zadat zpracování vyhledávací studie za účelem
dosažení projektové připravenosti pro podání žádosti do dotačních titulů. Podrobné informace byly
zaslány členům SR v podkladových materiálech včetně obdobné žádosti SMO Pomalší a obce Vidov,
které byly zaslány den před realizací SR
K. Hotový: Smyslu žádostí rozumím, ale chybí mi stanovení kritérií, na základě kterých bude žádost
vyhodnocena
B. Komínek: Souhlasím, je nutno si stanovit procentuální pravidlo podpory a podmínky, za jakých ji lze
poskytnout. Uvedení žadatelé by měli jednat s odborem dopravy KÚ, který avizoval vůli situaci cyklo
dopravy na silnicích II. a III. tříd monitorovat, vyhodnocovat a hledat a navrhovat řešení
P. Holický: Město Č.B. v rámci projektu regenerace sídliště Máj vyřešilo periferní partie města severním a severozápadním směrem a s ohledem na logiku napojení by tato jednání měla být vedena i s čb
magistrátem v předstihu před zadáním studie.
M. Jarolímek: Z historie NJC víme, že jsme podporovali projektové studie, nyní tu máme vyhledávací
studii a realizační projekty. Jak se k tomu postavit?
J. Vlášek: Několikrát zaznělo, že je nutno najít kritéria či pravidla k poskytnutí podpory. Ale vždyť NJC
tato pravidla má a vždy se podle nich řídila. Je to 1) Podpora projektové přípravy a realizace na páteřních liniích, 2a) podpora smysluplných propojení páteřních linií, 2b) podpora úseků s výrazným aspektem cyklodopravním (bezpečnost), zde není bezpodmínečně nutná vazba na páteře. Pravidla jsou to
jednoduchá a domnívám se, že není žádoucí je komplikovat. Mnohdy právě díky jejich jednoduchosti a
jednoznačnosti jsme dokázali pomoci tam, kde žádné jiné zdroje k dispozici nebyly a díky naší podpoře se podařilo situaci posunout kupředu. Je nutno si uvědomit, že rozvoj cyklistické inftrastruktury má
zdroje velice, velice omezené. I v minulosti jsme měli vyhledávací studie (VCC Zlatá Koruna – Boršov,
ale i celou řadu realizačních projektů formou spoluúčastí, dokonce na VCC ČB – Hluboká n.V. jsme

z důvodu nebezpečí z prodlení byly v pozici objednavatele stavebního projektu. Tato vysoká operativa
byla možná díky jednoduchým a přehledným pravidlům a vždy ku prospěchu věci.
K. Hotový: Dovolím si naformulovat usnesení:

Usnesení 3/85:
Správní rada pověřuje ředitele nadace k opětovnému projednání záležitosti s jednotlivými žadateli a
žádosti budou doplněny o konkrétní informaci: o celkové výši nákladů a procentuální výši požadované podpory, o dodavateli a o informaci o výsledku jednání s odborem dopravy KÚ JČK, v popř.
s Magistrátem města ČB.
Pro: 7

4)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Mobilní sčítače – 2. etapa

J. Vlášek: Loni v srpnu jsme zakoupili 5 ks kompletních monitorovacích souprav pro sčítání cyklistů,
které jsme instalovali na VCC mezi ČB a Týn n. V. Měření v tomto frekventovaném úseku bychom rádi
kontinuálně prováděli po dobu celého roku. O monitoring však projevují zájem i další subjekty a města (např. JČK na Lipno, město Písek…), monitoring se stává, ne-li nutnou, tak velmi potřebnou informací pro projektování, zpracovávání žádostí, bezpečnostních auditů atd. I naší potřebou je provést
postupný monitoring na všech páteřích. Nabídli jsme některým městům, aby si za své prostředky
osadily vstupní místa patkou a indukční smyčkou (pevná část instalace) a my bychom jim na dohodnutou dobu poskytli mobilní část (vlastní monitorovací zařízení) a provedli a vyhodnotili celý monitoring pohybu cyklistů i pěších do a z města.
B. Komínek: Pro obce bude složité si sčítání vyhodnotit, bylo by praktické, kdyby vlastní realizaci i
vyhodnocení jako servisní službu zajišťovala nadace. V tomto duchu obcím tuto informaci podávat
P. Holický: Jaká je pořizovací cena jednoho zařízení?
J. Vlášek: Instalace smyčky cca 20 000 Kč, vlastní zařízení cca 80 000 Kč
K. Hotový: Návrh usnesení:
Usnesení 4/85:
Správní rada souhlasí s nákupem 3 ks mobilních zařízení pro sčítání cyklistů a pěších za celkovou cenu
Pro: 7

5)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Personální změny v Auditorské skupině NJC

J. Vlášek: V uplynulých měsících došlo k personální obměně týmu auditorů NJC takto:
a) Oblast Táborska a Milevska postupně opouští S. Mareš, který tak velké území již nezvládá z důvodu
rodinných (péče o osobu blízkou). Proto byl do týmu AS NJC přijat nový člen Petr Chloupek, bydlištěm
Bechyně, provozovatel cyklo servisu a prodejny v Bechyni, značkař KČT. Převezme území Bechyňsko,
oblast Milevska. Zbytek Táborska si dočasně ponech S. Mareš a postupně zaškolí pravděpodobně
pana Václava Průchu z Veselí n.L.
b) Z vlastního rozhodnutí ukončil činnost Milan Souček (Jindřichohradecko), jeho oblast převezme
dvojice auditorů M. Ernest, F. Kubíček
Usnesení 5/85:
Správní rada vzala informaci na vědomí
6)

Zahájení cyklistické sezóny v Jihočeském kraji

Podrobné informace o přípravě Oficiálního zahájení cyklistické sezóny 2016 naleznete v přiloženém
zápise z koordinační schůzky, která proběhla dne 4. 4. 2016 v místě konání, v penzionu Pecák. Stručný
souhrn: Akce proběhne v sobotu 21. 5. 2016 jako společný podnik tří měst (Veselí n. L., Třeboň, J.

Hradec) a NJC s finančním zastřešením Jihočeským krajem prostřednictvím JCCR. Z každého ze tří
měst vyjede peloton a trasy všech tří pelotonů po trase se protnou u penzionu Pecák nedaleko Jemčiny, kde v době od 12 do 15 hodin proběhne Oficiální zahájení cyklistické sezóny JČK 2016. Doprava
účastníků bude zajištěna cyklobusy ze Strakonic, Písku, Tábora a Č. Budějovic. Podrobně viz zápis.

Usnesení 6/85:
Správní rada vzala informaci na vědomí
7) Různé:
a) Veletrhy
Skončila sezóna veletrhů 2016, NJC se přímo zúčastnila veletrhu Region Tour v Brně (leden),

Holiday World v Praze (únor) a For Bikes v Praze (duben). Několika dalších veletrhů v ČR i
zahraničí se zúčastnila v zastoupení JCCR
b) Motivační zájezd NJC
Na posledním jednání PS byly hodnoceny návrhy oblasti pro motivační zájezd NJC, do užšího
Výběru postoupily dvě lokality:
- Jižní Tyrolsko, 15. – 18. 9. 2016
- Ostrov Elba, 23. – 29. (30.) 9. 2016
V průběhu pořizování zápisu si členové PS NJC zvolili variantu zájezdu na ostrov Elba (více bude
zasláno v emailu
c) Projekční činnost, granty

NJC se snaží angažovat v několika přeshraničních projektech pod „hlavičkou“ JCCR, kde by nadace
byla partnerem projektu. Jedním z nich je projekt rozvoje CR podél linie Eurovelo 13 a dalším takovým je podpora CR v oblasti bývalé „Zlaté stezky“. Oba projekty jsou v počátečních fázích přípravy a
jako neproblematičtější se jeví vyjasnění otázek s partnery a zejména pak s poskytovatelem dotace.
d) Katalog VCC – pilotní projekt: marketingová podpora páteřních tras
Do GP JČK Produkty a služby jsme podali žádost na projekt Cykloatlas Vltavské cyklistické cesty –
produkt cestovního ruchu. Účelem registrované distribuce je vytvoření koordinovaného vztahu návštěvník (cyklista) a poskytovatel služeb (stravovací zařízení), kdy registrovaný návštěvník (držitel
atlasu bude čerpat určité výhody u toho poskytovatele služeb, který se do projektu zapojí. Cíle: oboustranná výhodnost, přilákání cykloturistů na danou linii.

Termín příštího jednání SR NJC dne 21. 6. 2016 od 13:00 h.

Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel
Jan Vlášek
Karel Hotový

