Zápis ze 76. Výročního zasedání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 20. ledna 2015, 10:30 hod. zasedací místnost č. 311, budova ČEVAK,
B. Němcové 12/2, České Budějovice
Přítomni za SR:
K. Hotový, I. Popelová, P. Šuleř, F. Lafata, V. Vyhnálková, P. Jánská, M. Sládek, B. Komínek
Omluveni: J. Bláha, J. Vítková, D. Carda, M. Jarolímek
Hosté:
V. Votřel, J. Vlášek
Program jednání 76. SR NJC
0) Pozdržení schvalování mandátů členů SR NJC (žádost předsedy DR)
1) Schválení mandátů členů SR NJC, jimž vypršel mandát,
2) Volba předsedy SR NJC,
3) Vícenáklady společnosti Cassia Development & Consulting projektu „Propagace Lužnice“,
4) Změna vizuálního stylu NJC (logo, dresy apod.),
5) Zahájení cyklistické sezóny (prosím Ing. Hotového o informaci ohledně plánovaných akcí, případná
spoluúčast NJC),
6) Volba termínů SR na rok 2015.
7) Různé

- veletrhy 2015 s účastí NJC
- informace o akci cyklolávka ČB Rožnov + přípravy výstavby cyklostezky ČB - Boršov n. V.
Před zahájením vlastního jednání SR předložil ředitel NJC přítomným členům SR text e-mailu zaslaný
ing. Nebesářem (DR NJC) 1,5 hodiny před zahájením jednání SR NJC. Místopředsedkyně SR I. Popelová text e-mailu SR přečetla:
„Vážený pane předsedo, vážený pane řediteli, na dnes dopoledne je svoláno jednání správní rady NJC, kde by
mělo dojít mimo jiné k schválení mandátů členů SR NJC, jímž vypršel mandát. Rád bych vás tímto oba požádal z
pozice předsedy DR, abyste posečkali s těmito aktivitami do doby, než v dohledné době proběhne schůzka všech
staronových a nově zvolených starostů, vysvětlí se jim způsob fungování NJC a bude společně nejprve diskutována řada témat, např. další směřování práce nadace, způsob financování, propagace a marketingu atd. Na toto,
či tato jednání, která iniciuje Kancelář hejtmana, by měla pak být až následně navázána nominace vhodných
zástupců měst a obci, volba správní rady a předsedy....“

Poté proběhla nad obsahem textu obsáhlá diskuze, jejíž závěry konstatovaly fakt, že v případě čtyř
členů SR skončil mandát (F. Lafata, B. Komínek, M. Sládek, J. Bláha) a v případě M. Sládka skončil
mandát jak člena, tak předsedy SR NJC. V dané situaci nejsou tedy přítomní členové SR schopní
usnášení.
Závěr:
Přítomní členové SR se dohodli na následujícím: Dle čl. 10, odst. 8 statutu Nadace Jihočeské
cyklostezky a pro plnou funkčnost zastupování nadace (jednání a podepisování) musí být jmenován
předseda SR NJC. Toto jmenování nechť proběhne formou hlasování per rollam těch členů, kteří mají
platný mandát člena SR a tímto aktem správní rada zvolí svého předsedu do té doby, než proběhne
jeho volba doplněnou správní radou. Místopředsedkyně I. Popelová pověřuje ředitele NJC podáním
výzvy k hlasování formou per rollam a žádá ho o zajištění termínu pro řádné jednání SR NJC
v následujících doporučených termínech:
a) 17. 2. 2015 od 11:00 hod.
b) 25. 2. 2015 od 12:30 hod. nebo od 14:00 hod.
c) 27. 2. 2015 od 12:30 hod.
Tímto byly projednány jednací body 1) a 2)

Bod 3)
Vícenáklady společnosti Cassia Development & Consulting projektu „Propagace Lužnice“,
Z důvodu neschopnosti usnášení byl bod odložen
Bod 4)
Změna vizuálního stylu NJC (logo, dresy apod.),
J. Vlášek: Na minulém jednání SR bylo konstatováno, že nadační cyklodresy jsou po deseti letech
užívání (členové PS, SR a DR) ne příliš reprezentativní a že, mají-li členové nadace na veřejných
akcích NJC důstojně prezentovat, je nutno zajistit výrobu nových dresových kompletů. Byli vyzváni
jednotliví členové, aby zaslali své tabulkové velikosti. V průběhu tohoto procesu se někteří členové
vyjadřovali rovněž k barevnému a grafickému řešení, kdy převládala podpora změny vzhledu
s ohledem na to, že stávající grafické řešení výrazně podtrhuje nelichotivé tělesné křivky. Tato diskuze
rovněž otevřela úvahu o případné změně loga NJC tak, aby lépe splňovalo požadavek maximální
zapamatovatelnosti při současné grafické jednoduchosti.
Závěr:
Přítomní členové SR doporučují řediteli NJC předložit variantní návrhy řešení nových dresů a variantní
návrhy na možné nové logo NJC v grafické vazbě na loga partnerů – JČK, JCCR, ČEZ…
Bod 5)
Zahájení cyklistické sezóny
K. Hotový: Zahájení cyklistické sezóny 2015 proběhne v sobotu 9. 5. Pod názvem Husiti, jste doma?
Aneb kolem kolem husitů… Akce bude startovat v Táboře na Žižkově náměstí, přes vrch Beránek
bude okružní trasa o délce 61 km ukončena opět na Žižkově náměstí.
V. Vyhnálková: Za JČK budeme svolávat schůzku ve složení JČK, starosta města Tábor, dále ing.
Hotový, za NJC J. Vlášek a zástupce KČT ve snaze o oživení tohoto dne ve spolupráci s krajem. Mj.
by mohl proběhnout křest souboru cyklovýletů Na kole krajinou husitské historie.
J. Vlášek: Vždy v minulých letech se NJC k oficiálním akcím připojovala jako spoluorganizátor akce a
to tím, že kromě finanční podpory v rámci GP NJC poskytla další podporu formou zajištění bezplatné
dopravy účastníků na akci z ověřených destinací.
Závěr:
Přítomní členové SR vzali informaci na vědomí
Bod 6)
Volba termínů SR na rok 2015.
Bod byl odložen na příští jednání SR NJC
Bod 7)
Různé
- Veletrhy 2015 s účastí NJC

J. Vlášek: V roce 2015 je přímá účast NJC naplánována na následujících veletrzích: Region Tour Brno
(15. – 18. 1.), Holiday World Praha (19. – 22.2.), Infotour a cykloturistika Hradec Králové (13. – 14. 3)
a For Bikes Praha (27. – 29. 3.)
Dále formou materiálové účasti prostřednictvím JCCR se zúčastní některých zahraničních a dalších
českých veletrhů.
- Lávka Meteor
Ke konci roku 2015 byla uzavřena smlouva o poskytnutí finančních prostředků mezi NJC a městem
České Budějovice na pořízení projektové dokumentace Cyklolávky v lokalitě Meteor v ČB a zároveň
byly převedeny finanční prostředky.

13. 1. 2015 se zástupci NJC zúčastnili jednání na OÚ Boršov nad Vltavou (zástupci obcí Boršov nad
Vltavou, Planá u ČB, Litvínovice a Roudné), kde byli seznámeni s aktivitou výše uvedených obcí,
jejichž záměrem je postavit CS vedoucí právě od cyklolávky Rožnov směrem přes obec Planá (tento
úsek bude realizován z KPÚ) a dále pak směrem k Vltavě a podél jejího pravého břehu a až
k železničnímu mostu v Boršově (více viz odkaz: http://www.mapy.cz/s/fmHW ).
- Zakladatel NJC – město Blatná
J. Vlášek: Dnes 20. 1. 2014 jsem obdržel e-mail ze sekretariátu starosty města Blatná s e sdělením,
že město zvažuje možnost odstoupení od zakladatelské smlouvy NJC. Je faktem, že ať již z důvodu
své polohy na hranici kraje, či z důvodu své pasivity v oblasti cykloturistiky nebo i proto, že Blatnou
neprochází žádná páteřní cyklolinie, stojí Blatná mimo proces jihočeského cykloturistického dění.
Tento stav je dlouhodobý.
M. Sládek: navrhuji zjistit termín jednání rady města Blatná a v předstihu tohoto termínu sjednat
schůzku jednání zástupců NJC a vedení města na dané téma. Připravit si možné oblasti spolupráce.
Přílohy zápisu:
1) Platná verze statutu NJC

Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel dne 20. 1. 2015
Jan Vlášek dne 21. 1. 2015

