Zápis z 90. společného jednání
správní rady, dozorčí a pracovní skupiny Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 7. 2. 2017, 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, J. Polášek, P. Šuleř,
M. Jarolímek (dorazil v průběhu 4. bodu)
Omluveni: P. Holický, P. Šuleř, B. Komínek, J. Gruntorád
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel
Program jednání:
1) Dovolba člena SR NJC Mgr. Petra Šuleře na další funkční období
2) Návrh rozpočtu na rok 2017
3) Řádná roční odměna zaměstnanců NJC
4) Zahájení / ukončení cykloturistické sezóny
5) Různé:
- Marketing NJC
- Kalendář cykloturistických akcí NJC
- Personální zajištění NJC v roce 2017
Předseda SR přivítal přítomné, konstatoval usnášení schopnost. Ještě před přistoupením k prvnímu
bodu jednání se dotázal přítomných členů SR, zda všichni obdrželi program jednání, podklady
k jednotlivým bodům a zda s takto navrženým programem souhlasí. Po vyslovení souhlasu všemi
přítomnými zahájil 90. jednání SR.

1) Dovolba člena SR NJC Mgr. Petra Šuleře na další funkční období
K. Hotový: NJC obdržela od vedení ETE/ČEZ písemné pověření Mgr. Petra Šuleře k zastupování
ETE/ČEZ ve správní radě NJC. Dle statutu NJC podléhá tento návrh schválení ve správní radě NJC.
Navrhuji následující usnesení:
Usnesení 1/90:
Správní rada schvaluje za člena SR NJC pro příští funkční období pana Petra Šuleře.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1

2) Návrh rozpočtu na rok 2017
K. Hotový: Návrh rozpočtu jste všichni obdrželi v podkladech pro jednání v předstihu, měli jste možnost se s ním seznámit. Návrh je koncipován jako vyrovnaný s předpokladem obvyklého přístupu
klíčových donátorů (JčK, ČEZ) v úrovni minulých let. Má někdo k návrhu připomínky či dotazy?
P. Šuleř: Pokud ještě NJC nepodala elektronickou žádost o příspěvek, je třeba ji neprodleně podat.
Poskytnutí příspěvku a jeho výše bude sděleno po projednání rámcové mlouvy pro rok 2017 mezi JčK
a ČEZem.
J. Vlášek: Pokud jde o podporu ze strany JčK, mám nezávazné avízo, že JčK předpokládá stejnou výši
podpory, jakou poskytoval v minulých letech, tj. 2 000 000 Kč.
K. Hotový: Jaký je stav v oblasti podpory ze strany velkých měst?
J. Vlášek: Nad rámec stavu, o kterém jsem SR informoval zhruba před rokem, se konečně podařilo
uzavřít smlouvu 3Kč/obyv. s městem Tábor, příslib uzavření smlouvy dle modelu Tábor poskytlo město Písek, v procesu schvalování je J. Hradec a Třeboň.
K. Hotový: Jak jsou na tom Č. Budějovice?

J. Vlášek: Č. Budějovice od vzniku NJC platí každoroční příspěvek 1Kč/obyv., snaha o projednání navýšení příspěvku na 3Kč/obyv. zatím nenachází u Rady města Č. Budějovice pochopení.
K. Hotový: Návrh usnesení:
Usnesení 2/90:
Správní rada schvaluje rozpočet NJC na rok 2017 ve smyslu předloženého návrhu.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se:

3) Řádná roční odměna zaměstnanců NJC
Na základě motivační doložky příslušných pracovních smluv mají dva zaměstnanci NJC (J. Vlášek, V.
Votřel) za předpokladu plnění svých povinností nárok na roční odměnu ve výši dvojnásobku měsíční
mzdy. V podkladech pro jednání jste obdrželi přehlednou tabulku o realizovaných aktivitách, já nemám důvodu se domnívat, že si své povinnosti v roce 2016 neplnili. Dávám hlasovat o následujícím
usnesení:
Usnesení 3/90:
Správní rada, v souladu s motivační doložkou pracovních smluv, schvaluje výplatu roční odměny ve
výši dvojnásobku měsíční mzdy zaměstnancům J. Vláškovi a V. Votřelovi
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Zahájení / ukončení cykloturistické sezóny
J. Vlášek: Po předchozím jednání ve Zvíkovském Podhradí proběhla koordinační schůzka na KÚ JčK
za přítomnosti M. Nebesář, P. Šuleř, J. Polášek, J. Vlášek, na které na které přítomní vyjádřili kladný
názor na předložený záměr jak zahájení, tak ukončení cyklistické sezóny v Jihočeském kraji v oficiální
rovině. Jak Jihočeský kraj, tak ČEZ i JCCR ústy svých zástupců projevily chuť se na akcích do určité
míry spolupodílet a podpořit je. Všichni přítomní se rovněž shodli, že akce mají charakter celoregionální s přesahem mimo region a v tomto duchu je třeba vést související marketingové a propagační
aktivity. Účastníci schůzky se rovněž shodli na potřebě koordinační schůzky v místě konání, tj. Zvíkovské Podhradí. NJC uvítá zapojení do akce ČEZu, ať již vedením části linie přes ETE, či přímo v místě
konání, rovněž tak uvítá zapojení JCCR v kulturním programu a souvisejících marketingových aktivitách. Ke koordinaci logistiky (doprava účastníků pelotonů zpět do výchozích lokalit) se přihlásil M.
Nebesář – komunikace s GW JIHOTRANS. Bude rovněž vhodné do programu včlenit lodní dopravu.
J. Polášek: Jedná se o cykloturistickou akci na rozhraní krajů (otvírání), oslovíme StK a město Prahu
s přesahem do národní úrovně.
J. Vlášek: Vzhledem k tomu, že na akci bude participovat několik významných partnerů, je třeba jednoznačně jmenovat oficiálního organizátora z hlediska vlastní organizace příprav a realizace, ale i ve
vztahu k médiím.
J. Polášek: Myslím si, že tím musí být jednoznačně NJC, pokud jde o JCCR, ta je ochotná se na akci
marketingové spolupodílet, kapacitně však není již schopna si vzít na bedra organizaci akce.
M. Sládek: Písečtí plánují dva pelotony, jeden po klasické trase, tj. Strakonice – Písek, tedy OCC a
druhý peloton po linii Blanice.
J. Vlášek: Pokud jde o ukončení cyklistické sezóny, tak jsou ve hře zatím dva termíny: 23. a 30. 9.,
realizace akce předpokládá uzavření silnice podél Vltavy v úseku Loučovice – Český Krumlov (ev.
Zlatá Koruna). Dne 14. 2. proběhne i v této věci jednání na KÚ s radním ing. Kubíkem a termín bude
upřesněn a následně bude do tisku předán Kalendář cykloturistických pro rok 2017. Při té příležitosti
bych rád znal názor pana starosty D. Cardy, zda má zájem o ukončení akce v Českém Krumlově.
D. Carda: Vzhledem k tomu, že nám odpadlo spolupořádání Bohemian Gran Fondo, budeme mít
kapacity na to, abychom se mohli ujmout zakončení cyklistické sezóny v Č. Krumlově na náměstí. Ale
pokud jde o uzavírky silnic, tak na hlavních tazích s nimi nemám příliš dobré zkušenosti.
K. Hotový: To se odvíjí od možnosti nabídky vhodné objízdné trasy.
SR vzala bez usnesení na vědomí

5) Různé
- Marketing NJC:
J. Vlášek:Nadace, jakožto nezisková organizace, nikdy v minulosti neutrácela finanční prostředky do
placené reklamy. K marketingu přistupovala, v souladu se statutem, vždy formou výroby a distribuce
předmětů vysoké užitné hodnoty (cyklo mapy a průvodce, cykloportál…) a na svoji existenci upozorňovala především koordinační činností směřující k rozvoji cyklistické infrastruktury, péčí o dopravní
cyklistické značení a v neposlední řadě podporou a organizací cyklistických akcí pro veřejnost.
V poslední době se však NJC stále častěji dostává pod tlak různých „neodmítnutelných“ nabídek placené reklamy, tak by mě zajímal názor SR NJC na tuto problematiku
P. Šuleř: Myslím si, že by si nadace měla nechat zpracovat marketingový plán, ze kterého by s ohledem na požadovaný cíl a disponibilní prostředky vyplynula vhodná forma realizace. NJC jako nezisková organizace má nadstandardní přístup do médií, čehož je třeba maximálně využívat a podpořit to
v rozumné míře placenou inzercí by nemuselo být bez efektu. Hlavně využívat tiskových zpráv (akce,
realizace, podpisy smluv, informace o stavu cyklostezek …)
- Kalendář cyklistických akcí:
J. Vlášek: Cyklistických akcí v regionu přibývá, zatímco v kalendáři 2016 jich bylo 38, letos jich je přes
50. Kalendář je připraven k tisku, čeká jenom na rozhodnutí o termínu ukončení cyklistické sezóny
P. Šuleř: Konkrétně vydání kalendáře cykloakcí vidím jako vhodný impuls pro vydání tiskové zprávy.
-Personální zajištění NJC v roce 2017:
Problematika souvisí s velkým přeshraničním projektem EV 13, v jehož rozpočtu má JCCR poloviční
úvazek pro manažera projektu. NJC by, především pro pomoc malým obcím, rovněž využila poloviční
úvazek projektového manažera, nabízí se tedy příležitost zaměstnat jednu pracovní sílu na celý úvazek s tím, že polovinu by platila JCCR po dobu cca 3 let a druhou polovinu by platila NJC.
Jednání SR bylo ukončeno v 15:30 hod.,
Příští jednání proběhne v úterý 11. 4. 2017 ve 13:00 hod.
Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel dne 7. 2. 2017
Jan Vlášek
Karel Hotový

Příští jednání SR NJC: 11. 4. 2017
89. jednání SR NJC bylo ukončeno v 15:00 hodin

Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel dne 6. 12. 2016
Jan Vlášek
Karel Hotový

