Nadace Jihočeské cyklostezky
Zápis z 61.
jednání správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 11. prosince 2012, od 13.hod., salónek Restaurace Pavač
Přítomni: Ing. Popelová Ivana, Ing. Komínek Bohumil, Hála Miroslav, Ing. Karel Hotový,
Ing. Jánská Petra, Ing. Bláha Jindřich, Mgr. Foltýn Pavel (příchod v průběhu projednávání
1. bodu)
Omluveni: Ing. Sládek Miroslav, Ing. Lafata František, Ing. Jarolímek Michal, Filípek
Radim, Bc. Koželuhová Kateřina
Hosté:

Ing. Votřel Vladimír, Bc. Srb Vojtěch,

Místopředsedkyně SR NJC Ing. Popelová přivítala přítomné a konstatovala, že SR
není zatím usnášení schopná, navrhla zahájení projednávání prvního bodu
programu během kterého se dle očekávání dostaví sedmý člen SR k dosažení
usnášení schopnosti
01/61 Zpráva o činnosti NJC 2012
V. Votřel: přednesl ucelenou informaci o činnosti NJC v roce 2012:
1) Realizační a projektová činnost v oblasti cyklistické infrastruktury, na které se NJC
významně podílí:
a) VCC: Stavební realizace v rámci Vltavské cyklistické cesty, úsek Litoradlice – Týn n.V. –
zahájena realizace 2. etapy (Litoradlice – Břehy). NJC sehrála významnou roli motivační,
koordinační, poradenskou při úzké spolupráci s vedením města Týn.n.V. Finančně se
podílela v minulých letech částkou téměř 3 mil. Kč na projektovou dokumentaci a
v letošním roce částkou 2,7 mil. na stavební realizaci (finanční podpora spoluúčasti), úsek
Č.B. – jez proveden,
b) VCC: Stavební realizace v rámci Vltavské cyklistické cesty, úsek České Budějovice –
Hluboká n.V. (pravý břeh). V minulých letech se na tomto projektu NJC podílela finančním
příspěvkem 200 000 Kč na vyhledávací studii, 700 000 Kč na stavební projektovou
dokumentaci. V letošním roce byla zahájena realizace na katastru Hluboká n.V. za
předpokladu příspěvku 500 000 Kč NJC a 605 000 Kč město ČB, pak realizace do konce
2013.
c)
-

EÚS ČR/Rak: projekt bude ukončen k 28.2.2013
Pasečná – rakouská hranice (k.ú. Přední Výtoň).
Lipno – hráz (KÚ Lipno nad Vltavou)
Zvonková – Ježová
Cyklopoint Guglwald
NJC – cyklogenerel, mapy, portál, spolupr.na cyklogenerelu obcí pod Boubínem

d) EV13:
- zpracování projektu značení
- finančních prostředků z dispozičního fondu na instalaci značení v úseku ČR/Bavorsko
Nadace Jihočeské cyklostezky
vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, spisová značka N. 107, IČO: 260 80 320
sídlo (a poštovní adresa): B. Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice
kancelář: Žerotínova 1, 370 04 České Budějovice
e-mail: nadace@jihoceske-cyklostezky.cz, web: www.jihoceske-cyklostezky.cz

Nadace Jihočeské cyklostezky
2)
a)
-

„Měkké projekty“ v oblasti marketingu
JČK:
Otvírání + zavírání sezóny
Dotisk mapy VCC
Dotisk mapy OCC
Zahájení výroby souboru Na kole krajinou Písecka
Zahájení komunikace v problému cykloportál

b)
-

ČR/RAK:
Projekt Lužnice – Nežárka rozdělen do dvou projektů 1. Lužnice, 2. Nezárka
Nežárka – zpracována vyhledávací studie, zbývá dokončit projekt značení
Lužnice – probíhá vyhledávací studie, podána žádost o prodloužení termínu

c) JČK: V jarních měsících letošního roku byl dokončen pravidelný podrobný audit cyklistické
infrastruktury JČK včetně auditu cyklistického dopravního značení a na základě jeho
výsledků byla provedena v 3. pololetí letošního roku oprava poškozeného a doplnění
chybějícího značení v rámci celého kraje. Lze konstatovat, že v současné době má JČK
nejlépe udržovaných dopravních značení v ČR a nejlepší povědomí o jeho stavu a to i
přesto, že náš kraj disponuje nejrozsáhlejší sítí cyklotras.
d) Zlatá stezka – poslední páteřní trasa ....
3) Ediční činnost
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Desetidílný soubor Na kole krajinou Písecka – náklad 10 000 ks – v realizaci
Mapa VCC
Mapa OCC
Informační Bulletiny
Kalendář cyklistických akcí
Příspěvky v médiích
Mapy Lipensko v realizaci 4+1

4) Veletrhy
NJC se zúčastnila spolu s JCCR veletrhů – Regiontour Brno, Holiday World Praha, FOR
BIKES Praha, Jihočeský kompas, Země Živitelka, Gastrofestival České Budějovice.
Prezentace v Bratislavě a Linci. Fam trip a press trip Česká Kanada v projektu „Žijeme
v památkách“
5) Grantový program NJC
Ve druhém pololetí vyhlásila NJC GP na téma „ ?????“ V rámci tohoto GP podpoří 8 cyklistických
akcí v rámci celého kraje a dvě z akcí byly vybrány jako oficiální akce k zahájení a ukončení
cyklistické sezóny (Prachatice, J.Hradec)
6) Spolupráce na celorepublikových projektech
Mimo již uvedených projektů s nadregionálním dosahem (EV13, VCC) se NJC
připojila k řadě významných celorepublikových projektů jako například Česko jede
(stagnace), projekt Přeznačení dálkových tras ČR nebo spolupráce na přípravě
Cykostrategie ČR
P. Jánská: Veletrh v Bratislavě je z hlediska zájmu o jižní Čechy velmi perspektivní a pokud se
JCCR bude veletrhu účastnit, nabízí NJC spoluúčast na společném stánku.
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V.Votřel: účast NJC by ve vztahu k JCCR byla bezplatná?
P. Jánská: ano, pouze za režijní náklady (ubytování, popř. doprava).
Usnesení 01/61: Správní rada NJC bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 2012 a schvaluje
účast NJC na veletrhu v Bratislavě.
pro: 7
proti 0
zdržel se 0
02/61 Návrh Plánu činnosti na rok 2013
V. Votřel: Vzhledem k tomu, že plán činnosti se bude odrážet od roční účetní závěrky, připravil
jsem pouze návrh klíčových bodů činnosti k zamyšlení, popřípadě k doplnění.
-

průběžný audit
revize sítě značených cyklotras (správci, vlastníci, bezpečnost, .... SÚS, LČR)
koncepce rozvoje cyklistiky a cykloturistiky JČK
páteřní cyklistické cesty
cykloportál
realizace
zdroje EÚ 2014 – 2020 orientace v problematice a průmět do praxe
komunikace s nadregionálními projekty

Usnesení 02/61:
Správní rada bere na vědomí osnovu plánu činnosti na rok 2013.
pro: 7
proti 0
zdržel se 0
03/61 Projednání spoluúčasti NJC na projektu VCC Č.Budějovice - Hluboká n.V. - pravý

břeh
I. Popelová:na svém minulém jednání vyjádřila SR vůli poskytnout tomuto projektu finanční
podporu ve výši 500 000 Kč. Realizace plánovaných úseků J,K,M bude financována z prostředků
SFDI, celková spoluúčast bude činit 1.610.000 Kč plus 100 000 Kč ingeneering, celkem tedy
1.710.000 Kč. Tato spoluúčast bude rozdělena mezi tři subjekty takto: NJC 500 000 Kč, město
České Budějovice 605.000 Kč, Město Hluboká nad Vltavou 605.000 Kč. Uvedenou finanční
podporu rada města odsouhlasila, ještě proběhne schvalování v zastupitelstvu. Město České
Budějovice finanční příspěvek podmínilo termínem dokončení realizace uvedených úseků do
konce září 2014.
V. Votřel: NJC byla od prvopočátku iniciátorem této realizace, neboť kapacitní přetížení
cyklostezky na levém břehu je již několik let neúnosné a stále vzrůstá. Celý úsek je od Č.Budějovic
do Hluboké n.V. rozčleněn do 13.úseků: úseky A – F jsou stavebně již zrealizovány, úseky G a H
jsou průjezdné, L byl realizován spolu se stavbou plavební komory, úsek I (Fish point) bude
realizován z podpory SFDI 2013, stavební povolení dosaženo, předmětné úseky J,K,L již zahájena
realizace z podpory SFDI 2012 s fin.příspěvkem města Č.Budějovice a NJC. Chtěl bych tímto
členy SR požádat, aby příspěvek podpořili, neboť téměř čtyřleté úsilí o realizaci tohoto kritického
úseku nebylo nikdy tak blízko cíli.
Usnesení 03/60: SR NJC souhlasí s příspěvkem NJC ve výši 500 000,- Kč Městu Hluboká
nad Vltavou na realizaci projektu Vltavská cyklistická cesta, úsek ČB – Hluboká nad
Vltavou, pravý břeh.
pro 7
proti 0
zdržel se 0
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04/61 Informace o smluvních partnerech NJC, aktuální stav, návrh dalšího vývoje
V. Votřel: sekretariát NJC provedl revizi stavu partnerských smluv NJC s obcemi, stav je vyjádřen
v předložené excelové tabulce, ze které vyplývá, že řada smluv z minulosti nemá veškeré
náležitosti, např. absence data podpisu, či přímo podpisu účastníka. Smluvní vztah mezi NJC a
zřizovatelem povinoval zřizovatele v některých případech k zaplacení pouze první platby v roce
vzniku NJC. Navrhuji, abychom při příležitosti komunikace s jednotlivými obcemi ve věci revize
cyklistické infrastruktury tyto oslovili s požadavkem partnerství s příspěvkem 1 Kč/obyvatel.
I. Popelová: požaduji do tabulky doplnit údaje o tom, kdo má řádně uzavřenu smlouvu, popřípadě
jaké nedostatky ta která smlouva nese. Partneři, kteří neplatili ačkoliv s nimi byla smlouva řádně
uzavřena smlouva by měli doplatit zpětně.
B. Komínek: u Hluboké by to dokonce mohlo být i vázáno na náš příspěvek.
M. Hála: u Českého Krumlova byl vklad jednorázový při zakládání.
Usnesení 04/61
SR NJC bere na vědomí informaci o smluvních partnerech NJC, aktuální stav, návrh dalšího
vývoje a ukládá řediteli NJC předložit doplněnou tabulku uzavřených smluv do příští SR
včetně návrhu smluv s partnerskými obcemi a formu jejich oslovení
pro 7

proti 0

zdržel se 0

06/61 Seznámení SR s návrhem způsobu předání informací o cyklistické
infrastruktuře obcím a ORP
V. Votřel: předvedl ukázku on-line aplikace, která je jedním z mnoha výstupů auditorské aplikace
NJC na adrese: http://geomatix.cz/.Tento materiál bude sloužit k předání ucelené kvantitativní i
kvalitativní informace o stavu cyklistické infrastruktury obcím i ORP. V pozměněné podobě může
být ta samá aplikace podkladem pro jednání např. s SÚS, LČR popř. libovolnou DOSS.
Přístup k aplikaci: http://geomatix.cz/ pak otevřít odkaz: intraktivní mapa
Usnesení 06/61
Správní rada bere na vědomí návrh způsobů předání informací o cyklistické infrastruktuře
obcím a ORP a pověřuje sekretariát k zaslání přístupové adresy k portálu.
pro 7
proti 0
zdržel se 0
05/60 Seznámení SR s webovou aplikací (základ auditorské činnosti a webového

portálu)
V.Srb: provedl ukázku funkce aplikace a vkládání dat do ní a následného využití.
Přístup k aplikaci: http://geomatix.cz/ pak otevřít odkaz: Aplikace pro sběr dat (ostré prostředí)
Uživatelské jméno: guest , heslo: tobogan44
Další jednání bude 12. 02. 2013 ve 13:00

Zapsal: 11. 12. 2012

Bc. Vojtěch Srb

Kontroloval:17.12.2012

Ing. Vladimír Votřel

Schválil:

Ing. Miroslav Sládek
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