Zápis z 86. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 21. června 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, P. Holický, J. Štrébl, J. Gruntorád, M. Sládek,
Opožděný příchod po 4. jednacím bodu J. Polášek
Omluveni: D. Carda, P. Šuleř, F. Lafata, B. Komínek, J. Pindroch, M. Jarolímek,
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel
Program jednání:
1)
Schválení účetní závěrky pro rok 2015
2)
Výroční zpráva pro rok 2015
3)
Zahájení cykloturistické sezóny v JčK – zhodnocení akce, reakce,…
4)
Žádosti o poskytnutí finanční podpory na realizaci projektových záměrů
5)
Monitorovací zařízení – 2. etapa monitoringu, náhrada zničeného a zcizeného monitorovacího
zařízení na VCC – info o šetření PČR.
6)
Různé - Cykloportál – aktuální info
Předseda SR pozdravil přítomné a zahájil jednání konstatováním usnášení schopnosti. Ještě před
přistoupením k prvnímu bodu jednání navrhl rozšíření programu jednání o bod: „Stanovení výše ročního příspěvku Nadaci Jihočeské cyklostezky pro města Tábor a Písek“ S rozšířením programu souhlasili všichni přítomní členové SR.
1 + 2) Schválení účetní závěrky pro rok 2015 a Výroční zprávy za rok 2015
J. Vlášek: Veškeré potřebné podklady k projednání tohoto bodu vám byly zaslány v předstihu emailem. Dnes v 10:00 hod proběhlo jednání DR za přítomnosti jejího předsedy ing. Nebesáře a členky
p. Sosnové. DR provedla kontrolu jak účetní závěrky, tak výroční zprávy a oba dokumenty bez připomínek schválila. Protokol bude přílohou tohoto zápisu. Navrhuji oba body projednat současně.
K. Hotový: Předpokládám, že si všichni členové SR podklady prostudovali, má někdo k projednávaným bodům nějaký dotaz či připomínku? Pokud ne, navrhuji následující usnesení:
Usnesení 1/86:
Správní rada schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2015
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 2/86
Správní rada schvaluje předložený návrh závěrečné zprávy za rok 2015
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Zahájení cykloturistické sezóny v JčK – zhodnocení akce, reakce,…
J. Vlášek: Akce zahájení cykloturistické sezóny lze pokládat za akci velice zdařilou, které se zúčastnilo
1100 až 1200 účastníků. Pod úspěch akce se mimo organizátory (J. Hradec, Třeboň, Veselí n.L.,
NJC) podepsala Jihočeský kraj, který prostřednictvím JCCR poskytl finanční příspěvek ve výši cca
200 000 Kč. Je nutno ocenit i koordinaci dopravy účastníků, která byla organizována ze tří míst do tří
míst ještě s několika vnitřními spoji, a proběhl bez zádrhelů.
Letošní zahájení cykloturistické sezóny bylo, dá se říct, originální a mám pocit, že bychom v tomto
trendu mohli pro rok 2017 setrvat. Jednou z možností, která se pro příští rok nabízí, je zahajovat na
VCC v úseku Vyšší Brod – Č. Krumlov s pokusem o částečnou (v daném úseku) uzavírku silnice podél
Vltavy trochu i jako výzvy k řešení daného úseku.

M. Sládek: Mám 2 – 3 podněty. 1) Je mi potěšením pochválit organizátory z Veselí n. Lužnicí včetně
doprovodu na trase, který nám dobře navrženou trasu ještě zpestřil a zpříjemnil. 2) Přimlouvám se o
propojení konkrétních lidí jak ze strany NJC, tak ze strany organizujícího města aby od zahájení příprav akce spolu spolupracovali na vytváření seznamů potřebných pro organizaci dopravy. 3) Rozumím
tomu, že hejtman je z titulu své funkce člověk velice zaneprázdněný a je zřejmé, že ne vždy se podaří
zrealizovat beze zbytku veškeré povinnosti obsažené v kalendář a takové zakolísání ve formě pozvání
může být důvodem, který danou akci posune do pozice, ze které v případě přílišného časového tlaku
z kalendáře vypadne. Dávám na zváženou, zda vzniklou situaci neřešit nějakou formou omluvného
dopisu?
K. Hotový: Kdo má z přítomných pocit, že situaci je vhodné řešit omluvným dopisem hejtmanovi? Pokud nikdo, navrhuji zpracovat děkovací text všem organizátorům, v něm podtrhnout význam pomoci
od Jihočeského kraje. Návrh usnesení:

Usnesení 3/86
Správní rada vzala na vědomí informaci o zahájení cyklistické sezóny a pověřuje ředitele NJC vypracováním textu vyslovujícího poděkování všem organizačně zúčastněným subjektům a partnerům akce
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Žádosti o poskytnutí finanční podpory na realizaci projektových záměrů
J. Vlášek: Z minulého jednání SR NJC nám zůstalo k projednání rozhodnutí o finančním příspěvku na
realizační záměr pro a) obec Vidov (VCC – větev Malše, úsek v k. ú. Vidov), b) Jihočeský venkov z.s.
(Studie proveditelnosti cyklostezky Českobudějovicko – jihozápad), c) SMO Pomalší (VCC – větev
Malše - výstavba dvou přetékaných stupňů ke zdolání toku řeky Malše a to s tím, že ad c) bylo odloženo na neurčito z důvodu střetu opilého vodáka s přetékaným stupněm u Doudleb, následkem čehož
Povodí Vltavy řešení projektu pozastavilo.
4a) Vidov: Cyklisticky hojně využívaný nezpevněný úsek od Vidova k Roudenskému mostu, který se
v deštivém počasí rozbahňuje a nelze jej řešit z jiných dotačních titulů. Z uvedených důvodů požádal
starosta Vidova NJC o příspěvek, nabídková cena činí 118 644 Kč včetně DPH.
4b) Studie proveditelnosti na cyklostezku / cyklotrasu Českobudějovicko – jihozápad, vyhledání linie
z ohledem na technická a majetkoprávní hlediska. Poté bude následovat zpracování projektu z GP
Jihočeského kraje, bude-li vypsán. Jedná se o linii přes katastry Branišov – Dubné – Čakov – Jankov
o délce cca 15 km, jejímž účelem je bezpečné napojení cyklistů na krajské město ze západní strany,
ale i napojení města na cyklisticky oblíbené selské baroko a propojení VCC připravovanou Zlatou
cyklostezku podél Blanice
M. Sládek: Neboť se jedná o problémový úsek na klíčové linii, o kterou máme zájem a nelze jej financovat z jiných zdrojů, navrhuji pro Vidov příspěvek 95% a pro Jihočeský venkov, což je přesně model,
který pro řešení cyklistické infrastruktury NJC podporuje rovněž navrhuji výraznou podporu.
P. Holický: V obdobných dotačních titulech se podpora pohybuje okolo 85%, pokud jde o projektové
práce, byl bych i velkorysejší
J. Vlášek: V případě Jihočeského venkova se na spoluúčasti podílejí čtyři obce, tak bych viděl rozumné obci Vidov poskytnout 100 000 Kč a sdružení Jihočeský venkov 75% nákladů.
K. Hotový: Navrhuji následující usnesení:

Usnesení 4a/86
Správní rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 100.000 Kč obci Vidov na projekt Vltavská cyklistická cesta – oprava cyklotrasy č. 1018 v k.ú. Vidov
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 4b/86
Správní rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 75% celkových nákladů, což činí 135.125 Kč Jihočeskému venkovu, z.s. na projekt Studie proveditelnosti - cyklostezka / cyklotrasa Českobudějovicko
– jihozápad.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Monitorovací zařízení – 2. etapa monitoringu, náhrada zničeného a zcizeného monitorovacího zařízení na VCC – info o šetření PČR.
J. Vlášek: V lokalitě České Vrbné došlo v době od 21. do 25. 4. 2016 k poškození krytu monitorovacího zařízení a odcizení technologie celého zařízení. Dle sdělení dodavatele se v rámci ČR jedná o
první případ odcizení, neboť zcizené zařízení je naprosto nevyužitelné pro jiné účely. Dodavatel nám
s ohledem na dosavadní spolupráci nabídnul k vybavení nepokrytého místa starší, plně funkční zařízení stejného typu za částku do 30 tis. Kč, což je zlomek ceny zařízení nového. Navíc ponechá oproti
původnímu záměru o dva roky déle v činnosti monitorovací zařízení u pramenů Vltavy pod Černou
Horou. Další tři monitorovací zařízení, která jsou objenána, budou umístěna mezi obcí Lipno n. Vltavou a Frymburkem ve vazbě na Jižní Čechy olympijské, na Sedláčkově stezce u Písku, a v jednání je
město Tábor. Další zařízení bude instalováno u Jindřichova Hradce, zde si však zařízení koupí město
a nadaci jej dá do správy. V procesu realizace je zvýšená míra zabezpečení monitorovacích zařízení.

Usnesení 5/86
Správní rada bere na vědomí informaci o stavu monitorování cyklistické infrastruktury a o nákupu
staršího zařízení náhradou za zcizené
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Stanovení výše příspěvku nadaci pro města Tábor a Písek
K. Hotový: Na základě požadavku měst Tábora a Písku musíme ve správní radě stanovit v souladu se
smlouvou výši příspěvku pro nadaci.

Usnesení 6/86
Správní rada stanovuje dle článku 7 statutu NJC výši ročního příspěvku členské obci v souladu s novelou zákona 250 / 2000 sb. ve výši 3 Kč na obyvatele (k 1. 1. 2015) dle přijatých usnesení měst:
Město Tábor, usnesení rady města Tábor č. 1180/24/15 ze 7. 12. 2015 – 104 148,- Kč
Město Písek, usnesení rady města Písek č. 664/15 ze dne 12. 11. 2015 – 89472,- Kč
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Různé:
- J. Vlášek: Cykloportál – 1. etapa je v testovací verzi, ve čtvrtek proběhne školení auditorů na práci
s ním, poté do 14 dnů budeme schopni s veřejnou částí před veřejnost a poté propojit s portálem Jižní
Čechy.cz.
- K. Hotový: Jak to vypadá s náhradou za S. Mareše?
J. Vlášek: V současné době je již v zaškolování nástupce za S. Mareše, pan Josef Krutek
- M. Sládek: SORP obce Kestřany a Putim provádějí revizi problémového projektu v Kestřanech, jak
efektivně využít v daném úseku OCC nadací poskytnuté finanční prostředky. Každá navržená varianta
nese svá pro i proti, nejblíže k realizaci má varianta poslední – úsek u soutoku Blanice – Otava přímo
proti hospodě, kde se jeví reálné řešení majetkových vztahů a tím otevření cesty k finální opravě povrchu stezky.
Jednání SR NJC bylo ukončeno v 15:15 hod.
Termín příštího jednání SR NJC dne 30. 08. 2016 od 13:00 h.

Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel
Jan Vlášek
Karel Hotový

