Zápis z 88. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 1. 11. 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. Štrébl, M. Sládek, D. Carda, J. Pindroch, P. Holický, J. Polášek,
Omluveni: P. Šuleř, F. Lafata, J. Gruntorád, B. Komínek, M. Jarolímek,
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel
Program jednání:
1)
Schválení Grantového programu NJC na rok 2017
2)
Žádost obce Kluky o příspěvek na investiční akci
3)
Studie proveditelnosti CS Holašovice – Branišov, žádost o prodloužení termínu realizace
4)
CS Loučovice – Zlatá Koruna, aktuální info
5)
Různé: Projektová a evidenční činnost NJC
Předseda SR pozdravil přítomné, konstatoval usnášení schopnost. Ještě před přistoupením k prvnímu
bodu jednání se přítomných členů SR zeptal, zda všichni obdrželi program jednání, podklady k jednotlivým bodům a zda s takto navrženým programem souhlasí. Po vyslovení souhlasu všemi přítomnými
zahájil 88. jednání SR.
1)
Schválení Grantového programu NJC na rok 2017
K. Hotový s odkazem na zaslané podklady konstatoval, že podmínky přidělování příspěvků se od loňska v podstatě nezměnily a že by se mohlo rovnou přistoupit k hodnocení žádostí.
J. Vlášek: Do hodnotící tabulky jsem přidal pouze sloupec poznámka, který obsahuje informace o rozpočtu jednotlivých akcí. Loni jsme rozdělili 150 000 Kč, letos jsme přijali 17 žádostí sumárně o 217 000
Kč.
K. Hotový: Předně bychom měli rozhodnout o celkové výši finanční částky určené k rozdělení mezi žadatele.
P. Holický: Navrhuji zohlednit u jednotlivých žadatelů poměr požadované podpory a vlastní spoluúčasti
žadatele. Podle tohoto modelu by bylo rozděleno 150 800 Kč sedmnácti žadatelům dle následující tabulky (viz příloha č. 1 zápisu)
K. Hotový – návrh usnesení:
Usnesení 1/88:
Správní rada schvaluje uvolnění částky ve výši 150 800 Kč do GP NJC na rok 2017 a její rozdělení dle
přiložené tabulky
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

2)
Žádost obce Kluky o příspěvek na investiční akci
K. Hotový: podkladové materiály byly zaslány s programem, ale nevyplynulo mi z toho jednoznačně, o
jakou podporu obec žádá ani na základě jakého projektu či nabídkové ceny, nehledě na to, že by měla
obec nejprve zkusit uspět v krajském grantu.
J. Vlášek: Krajský grant poskytuje podporu pouze v oblasti studií a projektové dokumentace. Protože
se jedná jen o opravu místní komunikace se záměrem následného přeložení úseku VCC na tuto linii,
nebude investice realizována na základě úplné PD. Ale je pravda, že do žádosti obec uvedla pouze již
proinvestované prostředky, ale neuvedla finanční náklady pro příští investici.
M. Sládek: Doporučuji tento jednací bod odložit z důvodu neposkytnutí žadatelem dostatečných informací, navrhuji provést příslušným auditorem v přítomnosti paní starostky místní šetření mj. i proto,
aby se zvážil způsob napojení dotčených stávajících cyklotras na linii VCC po jejím přeložení
K. Hotový – návrh usnesení:
Usnesení 2/88:
Správní rada tento bod odkládá a pověřuje ředitele NJC dodatečným projednáním problému za účelem zajištění vyčerpávajících informací pro posouzení.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

3)

Studie proveditelnosti CS Holašovice – Branišov, žádost o prodloužení termínu realizace

J. Vlášek: Příjemce dotace Jihočeský venkov, z. s. požádal o prodloužení termínu zpracování studie
proveditelnosti z důvodu právě probíhajících KPÚ v katastru obce Branišov. Celá studie má v ostatních katastrech již vysoký stupeň rozpracovanosti, pouze v dotčeném katastru by bylo nezodpovědné
studii uzavřít bez znalosti výstupů KPÚ, které jsou v závěrečné fázi zpracování. Proto navrhuji žádosti
vyhovět.
K. Hotový – návrh usnesení:
Usnesení 3/88:
Správní rada souhlasí s žádostí Jihočeského venkova, z. s. o prodloužení termínu dokončení studie
proveditelnosti na požadovaný termín, tj. do 30. 4. 2017
Pro: 7
4)

Proti: 0

Zdržel se: 0

CS Loučovice – Zlatá Koruna, aktuální informace

J. Vlášek: V souvislosti s tímto projektem proběhly zatím dva výrobní výbory, kterých se účastní zástupci všech dotčených municipalit spolu s projektanty. Prvního, o kterém jsem vás informoval na minulé SR, jsem se účastnil já, toho druhého kolega Votřel, kterého bych požádal, aby vám podal informace.
V. Votřel: Návrh vedení linie jsem obdržel den před vlastním jednáním, takže jsem se s ním zběžně
seznámil a musím říct, že v některých úsecích navrhovaného vedení jsem byl poněkud v rozpacích,
nutno však dodat, že ve většině těchto případů dospěl v mezičase ke stejnému názoru i projektant,
neboť na předmětném výrobním výboru prezentoval linii v již v realizovatelné trajektorii, v ostatních
připomínkách došlo s projektanty k názorové shodě. Na jednání jsem rovněž referoval o závěrech 87.
jednání SRNJC ve smyslu ujištění, že SR NJC má vůli projekt finančně podpořit, tato možnost je však
vázána obdržením každoročního příspěvku NJC od ČEZu, doporučení obcím Rožmberk n. V. a Rožmitál
na Š., aby neopomenuly v této věci využít možnosti GP Jihočeského kraje a ujištění, že NJC finanční
prostředky (které mají být použity na geodetické práce – zaměření linie) uvolní teprve po ukončení
prováděné studie, která by měla linii jasně definovat mj. s ohledem na vlastnické vztahy k dotčeným
pozemkům.
J. Vlášek: Kolegu doplním o informaci ve vztahu k příspěvku od ČEZu. Hovořil jsem dnes s Mgr. Šuleřem,
který mne informoval o tom, že finanční příspěvek pro NJC je na straně ČEZu připraven k vyplacení a
že jeho uvolnění již závisí pouze na Jihočeském kraji a doporučil, aby se zástupce NJC sešel s hejtmanem
Jčk a záležitost společně projednali. Neboť situace je patrně do jisté míry komplikována tím, že v době,
kdy se p. Jirsa u NJC přimlouval za podporu tohoto projektu, jsem jej informoval o tom, že možnosti
NJC jsou limitovány příspěvkem od ČEZu a v tomto směru nemám informace o aktuální situaci na straně
ČEZu a vědom si toho, že je v častém kontaktu s p. Šuleřem, jsem jej požádal, zda by nemohl v tomto
směru učinit u p. Šuleře dotaz. Zda, jakým způsobem a s jakým efektem p. Jirsa vyslal nějaký signál
směrem k panu hejtmanovi nevím, ale nějaké indicie naznačují, že ano, ale že výsledek jeho působení
není zcela pozitivní.
K. Hotový: Dobře, napíši panu hejtmanovi e-mail, v němž jej požádám o schůzku, a celou situaci se
pokusíme jednáním optimalizovat.
M. Sládek: Měli bychom znát obsah Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Jihočeským krajem a ČEZem.
K. Hotový – návrh usnesení:
Usnesení 2/88:
Správní rada vzala na vědomí informaci a pověřuje svého předsedu dojednáním schůzky s hejtmanem
kraje a projednáním uvedené záležitosti
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

5)

Různé: Projektová a evidenční činnost NJC

a) J. Vlášek informoval SR o aktuálním stavu auditu, cykloportálu, výrobě cyklistického atlasu
VCC a OCC a rovněž přípravných pracích na CC Zlatá stezka (Prachatická větev).
b) Dále informoval o skutečnosti, že s koncem roku 2016 končí mandát následujícím členům SR:
D. Carda, J. Pindroch, M. Jarolímek, P. Šuleř. NJC osloví dopisem vysílající organizace s žádostí
o vyjádření, zda bude delegovat do SR NJC nového zástupce, či potvrdí na další období stávajícího.
c) M. Sládek podal informaci o existenci laviček kombinovaných s cyklostojany z dílny dodavatele z Milevska. Vyobrazení laviček bude zasláno členům SR se zápisem.
SR vzala informace 5. jednacího bodu na vědomí
Příští (výroční) jednání SR NJC navrhne ředitel NJC po projednání s Mgr. Šuleřem
88. jednání SR NJC bylo ukončeno v 15:00 hodin

Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel dne 1.11. 2016
Jan Vlášek
Karel Hotový

Příloha č. 1

Název žadatele Název akce
Cyklojízda Vltava Open
In Regio o.p.s. 2017

Termín

Celkový
Požadorozpo- Výše spolufi- vaná výše
čet
nancování
grantu

Přidělená
výše
grantu

13.05.2017

15000

4000

11000

7500

DSO Zlatý vrch

Na kole kam oko ze Zlaté
hory dohlédne X
27.05.2017

15000

3000

12000

7500

Město Třeboň
Město Horní
Planá

Třeboňská šlapka barokem políbená
Na kole kolem Horní
Plané

20.05.2017

30000

15000

15000

15000

06.05.2017

20000

5000

15000

10000

27.05.2017

15000

3000

12000

7500

20.05.2017

60000

12000

48000

15000

06.05.2017

20000

5000

15000

10000

08.10.2017

17000

7000

10000

3000

09.04.2017

15000

5000

10000

3000

Obec Zvíkovské 11. ročník Sedláčkovou
Podhradí
stezkou na kole i po vodě
Přes kopec na Hradec
Město Jindřianeb Jindřichohradecký
chův Hradec
pedál
Jihočeské BaroKolování
aneb Kypré tvary-to se
Město Tábor
nosí
Prosport Blatná
z.s.
Cyklisté loučení s létem
Prosport Blatná Odemykání cyklistických
z.s.
studánek

RSO Podkletí

Podkletím na kole-za přírodou a památkami Blanského lesa
22.07.2017

KČT Milevsko
Město Strakonice

Probouzející se přírodou
Milevska a Kovářovska
22.04.2017
Po stopách strakonických
pánů
29.04.2017

18000

3600

14400

9000

6450

1450

5000

3300

25000

10000

15000

12500

MAS Brána Písecka

Jihočeskou krajinou za
šunkovou vidinou XI-Projedeme se Píseckými horami
22.07.2017

15000

3000

12000

7500

Město Trhové
Sviny

Cyklovýlet k oslavám
města Trhové Sviny

17.06.2017

49000

34000

15000

15000

03.09.2017

25000

5000

20000

12500

15.07.2017

17000

3400

13600

5000

13.08.2017

15000

3000

12000

7500

Požadavek na
GP celkem

255000

150800

DSO Mezi Vltavou a Otavou
Za krásami mezivodí
Art Centrum
Záhoří
Závod zrezivělých šlapek
Obec Pištín

Na kole po stopách filmových míst Babovřesk

