Zápis z 92. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 30. 6. 2017, 13:00 hod. v sídle nadace – budova ČEVAK, B. Němcové
12/2, České Budějovice, zasedací místnost č. dv. 311
Přítomni za SR: J. Štrébl, J. Polášek, J. Gruntorád, M. Jarolímek, D. Carda, B. Komínek (příchod
před bodem č. 6)
Omluveni: P. Šuleř, F. Lafata, M. Sládek, P. Holický, K. Hotový, J. Pindroch
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel
Program jednání:
1) Účetní závěrka NJC za rok 2016
2) Výroční zpráva NJC za rok 2016
3) Grantový program NJC na rok 2018
4) Prodloužení mandátu ředitele NJC
5) Dlouhodobá absence předsedy SR NJC, zajištění chodu NJC
6) Žádost o příspěvek obce Dolní Žďár
7) Informace o jednání se společností Schwarzenberg s.r.o.
8) Informace o jednání s hejtmankou JčK + problematika fin. příspěvků partnerů NJC
9) Ukončení cykloturistické sezóny
10) Žádost Svazku obcí Lišovsko o příspěvek
11) Různé
Místopředseda SR, M. Jerolímek, 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 92. jednání SR a řízení jednání SR delegoval na ředitele NJC.

1) Účetní závěrka NJC za rok 2016
J. Vlášek: Roční účetní závěrka byla doporučena ke schválení DR NJC dne 20. 6. 2017, zápis
z jednání DR a celá účetní závěrka vám byly zaslány k prostudování v podkladech pro jednání.
M. Jarolímek: Uvedený hospodářský je tvořen čím?
J. Vlášek: Jedná se o účetní závěrku z pohledu zákona o účetnictví, tedy souběh ekonomické i neekonomické činnosti, resp. vlastní činnosti nadace, tedy vykázané hodnoty nevypovídají o nějakém
zisku, či ztrátě apod.
Usnesení 1/92: SR NJC schvaluje účetní závěrku v předložené podobě.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

2) Výroční zpráva NJC za rok 2016
J. Vlášek: Rovněž návrh Výroční zprávy NJC jste obdrželi k prostudování, má k návrhu někdo nějaké
připomínky?
M. Jarolímek: Výroční zpráva byla vydána pouze v elektronické nebo i papírové podobě?
J. Vlášek: Již druhým rokem z úsporných důvodů vydáváme VS pouze v elektronické podobě a zveřejňujeme ji na webových stránkách nadace.
M. Jarolímek: Tomu rozumím, nicméně někdy, když jednám se starosty partnerských obcí, mám pocit, že by bylo dobré jim výroční zprávu poskytnout.
J. Vlášek: Teď právě aktuálně připravujeme materiál, jakousi základní prezentaci nadace, která by
měla poskytnout pravdivou, ucelenou, úplnou, přehlednou a zároveň stručnou informaci, která bude
provedena v přehledné a srozumitelné grafice a doplněna stručným textem. Tento materiál vnímáme
jako potřebný zvláště při jednání se stávajícími i potenciálními partnery a sponzory. Představa je rozsah cca 6 – 8 stran A4 (skládačka?) a do tohoto materiálu bychom mohli v případě potřeby vkládat
výroční zprávu (levný tisk na kancelářské tiskárně).
M. Jarolímek: To je asi řešení optimální.

Usnesení 2/92:
SR NJC schvaluje Výroční zprávu NJC v předložené podobě.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Grantový program NJC na rok 2018
J. Vlášek: Návrh Grantového programu NJC jsem předložil ještě teď před prázdninami z důvodu, že
pokud jej vyhlašujeme až v závěru srpna, tak než dojde k jeho schválení, „utečou“ nám termíny kalendáře (oblastní a celorepublikový) KČT, ve kterých by námi podpořené akce mohly figurovat. Lépe
se takto bude pracovat i s termínovými souběhy akcí. Návrh GP je stejný jako v letech minulých,
v některých partiích došlo k administrativnímu zjednodušení (např. počet odevzdávaných výtisků
závěrečné zprávy). Výzva bude neprodleně zveřejněna na webu a rozeslána mailem na nadační databázi.
J. Polášek: Navrhoval bych termínový posun podání žádostí 31. 8. na 4. 9. s ohledem na začátek školního roku a s tím spojeným zatížením obecních zastupitelstev.
Usnesení 3/92:
SR NJC schvaluje Grantový program NJC na rok 2018 v předložené podobě se změnou termínu
podání žádostí na 4. 9. 2017
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Prodloužení mandátu ředitele NJC
J. Vlášek: Pozice ředitele NJC je Nadační listinou i pracovní smlouvou omezena tříletým mandátem,
který mi dnešním dnem končí, je tedy nutno mandát ředitele uvést do odpovídajícího stavu.
V. Votřel: Z pozice zaměstnance bych si dovolil při příležitosti řešení personálních záležitostí připomínku. Jako zaměstnanci NJC máme 20 dnů dovolené, což už je zcela ojedinělé. Nebylo by prodloužení nároku na dovolenou z 20 na 25 dnů průchodnou formou valorizace?
J. Gruntorád: To ještě někde je 20 dnů dovolené?
J. Polášek: Jedna věc je dovolená, druhá věc je valorizace platu. Kdy proběhla v NJC poslední valorizace?
J. Vlášek: Za dobu mého působení neproběhla.
J. Polášek: Domnívám se, že nad výší valorizace se musíme zamyslet, je spíš otázka, zda tato problematika patří do kompetence SR nebo předsedy SR a jak stojí pracovní smlouva ředitele ve vztahu
k mandátu, zda je na dobu určitou.
M. Jarolímek: Tyto kompetence nejsou ničím v tomto směru regulovány, tedy to jistě spadá do kompetencí SR a tak to i v minulosti probíhalo, že na návrh SR předseda rozhodoval.
J. Vlášek: Ano, mám smlouvu na dobu určitou.
J. Polášek, J. Gruntorád: Tam je pak nutno si uvědomit, že smlouva na dobu určitou se nemůže prodlužovat neomezeně. Asi by bylo lepší přejít na smlouvu na dobu neurčitou s tím, že by se prodlužoval pouze mandát. Nejlépe by bylo na tomto jednání vyřešit prodloužení mandátu a otázku valorizace
platu a dovolené vyřešit na příštím jednání SR.
Usnesení 4/92:
SR NJC schvaluje prodloužení mandátu ředitele NJC o tři roky a pověřuje ředitele přípravou
návrhu změn pracovní smlouvy, prodloužení dovolené a nového mzdového výměru pro příští
jednání SR NJC.
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Dlouhodobá absence předsedy SR NJC, zajištění chodu NJC
V uplynulých dnech došlo u předsedy NJC k vážnější zdravotní komplikaci, jejímž následkem bude do
20. 9. 2017 hospitalizován v jihlavské nemocnici. V telefonním a e-mailovém spojení jsme, je však

nutné aby si oba místopředsedové dali do pořádku svá podpisová práva a přístup k internetbankingu a
zprovoznili si elektronické podpisy.
Usnesení 5/92:
SR NJC vzala informaci na vědomí a přeje brzké uzdravení
6) Žádost o příspěvek obce Dolní Žďár
B. Komínek: Předmětem žádosti je příspěvek na projektovou dokumentaci pro opravu povrchu v úseku od hranice katastru J. Hradec do obce Dolní Žďár. Úsek, který je ve zcela nevyhovujícím stavu, je
součástí páteřní cyklistické cesty Lužnice – Nežárka. Vlastní realizace bude poté provedena z prostředků obce Dolní Žďár. Na základě předběžné poptávky je předpokládaná cena za zpracování PD
v úrovni cca 110 000 Kč.
Usnesení 6/92:
SR NJC souhlasí s poskytnutím příspěvku obci Dolní Žďár ve výši 50% pořizovací ceny projektové
dokumentace, maximálně však 55 000 Kč bez DPH.
7) Informace o jednání se společností Schwarzenberg s.r.o.
J. Vlášek: V důsledku realizace akce Oficiální zahájení cyklistické sezóny 2017 došlo ze strany vedení
společnosti Schwarzenberg s.r.o. k bezprostřednímu podání oznámení na Odbor ochrany životního
prostředí MÚ Písek, kde bylo pořádání akce napadeno z důvodu, že oznámení o jeho konání nebylo
zasláno ve lhůtě 30 dnů před termínem konání. Je skutečností, že podrobnosti celé akce byly upřesňovány teprve na jednání SR NJC dne 11. 4. 2017. Bezprostředně po jednání SR byla informace zaslána nejen na stěžovatele, ale i na PČR. Kdybychom však měli mít celou akci řádně nahlášenu
v souladu se zákone, museli bychom obeslat navíc každého vlastníka každého konkrétního pozemku,
což je v praxi takřka nesplnitelné. Z toho důvodu jsme v propagačních materiálech neurčovali konkrétní trasu pro jednotlivé pelotony. Celou situaci jsme vysvětlili kompetentnímu úředníkovi MÚ Písek,
který následně podnět ke správnímu řízení zastavil. Poté, dne 23. 5. proběhla plánovaná schůzka
s vedením společnosti Schwarzenberg s.r.o., které se zúčastnil za s.r.o. ředitel ing. Bambuškár a jeho
zástupce ing. Červenka, za NJC místopředseda ing. Sládek a já. Celou situaci ohledně akce jsme
probrali a vysvětli. Dále jsme hovořili o podmínkách možného vedení páteřních tras (OCC a VCC)
přes pozemky společnosti Schwarzenberg s.r.o. Celou záležitost lze uzavřít jako neřešitelnou s ohledem na dva základní požadavky zástupců společnosti Schwarzenberg s.r.o.: a) podmínka převzetí
právní odpovědnosti za případný úraz cyklisty, b) požadavkem finanční částky, kterou si má NJC rozmyslet a nabídnout za povolení umístění značení na předmětných liniích. S ohledem na fakt, že
ad a) ze zákona nelze a splněním ad b) by vznikl nevyvážený precedens vůči ostatním správcům účelových komunikací.
Usnesení 7/92:
SR NJC vzala na vědomí informaci o jednání se společností Schwarzenberg s.r.o. a konstatuje, že
neakceptuje finanční požadavek a převzetí odpovědnosti za případný úraz cyklisty nelze ze zákona.
8) Informace o jednání s hejtmankou JčK + problematika fin. příspěvků partnerů NJC
J. Vlášek: Pomalu se daří zvyšovat podíl partnerských měst a obcí na financování činnosti NJC, bohužel však klesá míra podpory za strany ČEZu, kdy sponzorská částka loni klesla oproti roku 2015
z jednoho milionu na 0,5 milionu Kč prostřednictvím smlouvy o reklamě, čímž došlo k jejímu zatížení
daní z příjmu, odvodu DPH a předpisu zálohy na daň z příjmu. Pro letošní rok zatím nedošlo ani
k příslibu jakékoliv částky. Dne 29. 6. 2017 jsem se spolu s místopředsedou NJC M. Sládkem zúčastnil schůzky s paní hejtmankou JčK , na které p. hejtmanku seznámili s činností nadace a hovořili ona
téma financování této činnosti. Paní hejtmanka potvrdila situaci omezování podpory nejenom NJC ale
plošné. Sdělila, že v průběhu srpna proběhne na uvedené téma jednání mezi JčK a ČEZem a bude se
požadavkem NJC zabývat

Usnesení 8/92:
SR NJC vzala na vědomí informaci

9) Ukončení cykloturistické sezóny
J. Vlášek: Tak, jako mělo zahájení sezóny propagovat význam páteřních linií, tak ukončení cyklistické
sezóny mělo upozornit na probíhající aktivity na linii VCC v úseku Loučovice – Č. Krumlov a krátkodobou uzavírkou (cca 3h.) měla veřejnost „prožít pocit“ cílového stavu po naplnění realizačních aktivit.
Záměr bohužel narazil na téměř alergickou reakci ze strany PČR, které zcela nerozumím a s argumenty uvedenými v e-mailu plk. Veselého, kterého kontaktoval ing. Nebesář, se zcela neztotožňuji a
pokládám je za silně nadhodnocené.
B. Komínek: Tady se mělo jít od spodu přes krumlovskou PČR.
D. Carda: Ve stejném termínu, tedy 23. 9. proběhne akce Bohemian Grand Fondo, v rámci kterého
rovněž proběhne řada uzavírek.
J. Vlášek: Nemá smysl jít proti tlaku PČR a domnívám se, že nemá ani smysl se prolínat s nějakými
pelotony akce Grand Fondo, která, překvapivě proběhne, ač bylo avizováno vynechání letošního ročníku.
J. Polášek: A co akci spojit s akcí Lipenský kolotoč, která probíhá 28. 9. v Lipně n.V. nebo této akci
udělat jakýsi prolog v již uvedeném termínu 23. 9.
J. Vlášek: Navrhuji bod uzavřít tak, že na Lipensku připravíme program v oblasti Lipno – Loučovice –
V. Brod, záměr projednáme s organizátory Lipenského kolotoče.
Usnesení 9/92:
SR NJC vzala na vědomí informaci, souhlasí s přípravou náhradního programu pro akci Oficiální
ukončení cyklistické sezóny 2017.
10) Žádost Svazku obcí Lišovsko o příspěvek
Svazek obcí Lišovsko podal žádost o příspěvek na realizaci cyklostezky v úseku Hvozdno - Štěpánovice. Na záměr obdržel dotaci z POV ve výši 50%. V mezičase byl svazek ze strany JčK upozorněn,
že nemůže takto slučovat financování a žádost stáhnul.
Usnesení 10/92:
SR NJC vzala na vědomí informaci o žádosti. Vzhledem k tomu, že žádost byla stažena, se jí nezabývala.
10) Různé
V bodu různé nebyl žádný příspěvek do diskuze

Jednání SR NJC bylo ukončeno v 15:30 hod.,
Příští jednání proběhne dne 19. 9. 2017 od 13:00 hod.

Zapsal:
Ověřil:

Vladimír Votřel dne 30. 6. 2017
Jan Vlášek

