Zápis z 95. společného jednání
správní a dozorčí rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 15. 12. 2017, 11:30 hod. salónku hotelu U Solné brány, Radniční 11,
České Budějovice.
Přítomni za SR: M. Sládek, , K. Hotový, J. Pindroch, J. Polášek, M. Jarolímek, B. Komínek, J.Štrébl,
J. Gruntorád.
Omluveni: P. Šuleř, F. Lafata, D. Carda, P. Holický,
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel
Za DR se žádný zástupce nedostavil
Program jednání:
1) Autoprovoz NJC 2018+
2) Plán činnosti NJC 2018
3) Financování rozpočtu NJC v roce 2018
4) Různé (mandáty členů NJC,…)
Po jednání SR NJC bude následovat setkání s členy Pracovní skupiny NJC
Předseda SR, K. Hotový, 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 95. jednání SRNJC.
1) Autoprovoz NJC 2018+
J. Vlášek znovu vysvětlil problematiku svého vlastního vozu ve vztahu k jeho používání pro pracovní
cesty s ohledem na požadované havarijní pojištění. Jeho vůz je z důvodu stáří nad 15 let nepojistitelný.
K. Hotový: Nemyslím si, že pojištění soukromého vozu pro jeho využití pro pracovní cestu nezbytnou
povinností.
J. Polášek: Krajský úřad, alespoň ve vztahu ke svým organizačním složkám, na havarijním pojištění
soukromých vozidel využívaných pro pracovní cesty striktně trvá. Myslím si, že bylo vhodné,
v případě, že to nebudeme požadovat, nechat si vypracovat na tuto problematiku podpůrný právní
výklad.
K. Hotový: Návrh na usnesení:
Usnesení 1/95:

SR NJC souhlasí se stávající praxí využívání soukromých vozidel zaměstnanců NJC bez
podmínky havarijní pojistky daného vozidla. Pro toto stanovisko nechá ředitel NJC vypracovat právní výklad.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Plán činnosti NJC 2018
J. Vlášek: Návrh plánu činnosti jsem vám zaslal v podkladech pro jednání. Tento návrh, již v době, kdy
budeme mít jasno ve vstupech, bude podkladem pro zpracování finančního rozpočtu NJC pro rok
2018 a podle reálně předpokládaných příjmů bude v nutné míře upraven. Důraz v plánu činnosti klademe v rámci každoročních auditů na revizi stávající sítě cyklotras s ohledem na intenzitu motorové
dopravy na konkrétních liniích, tzn. s ohledem na bezpečnost cyklistů. Rovněž pokládáme za nutné
postupné projednání úseků využívajících účelových komunikací (lesy, povodí …) se správci vybraných
dotčených účelových komunikací s ohledem na dosažení stavu tolerance. Souběžně je snaha o rozptýlení pohybu cykloturistů do celého kraje a snížení zátěže v exponovaných oblastech.
B. Komínek: Bylo by třeba udělat výběr problémových linií a ty zpracovat přednostně tak, aby výsledky
(návrhy) byly k dispozici v září, říjnu, v době před sestavováním rozpočtů.

J.Vlášek: Rozpočet na činnost bude opravdu do značné míry závislý na přiznaných finančních zdrojích. Bohužel, trend je už po řadu let sestupný. ČEZ letos neposkytl žádnou podporu, na krajském
úřadu se situace rovněž komplikuje, neboť kraj omezuje režim individuálních dotací, ve kterém je realizována i podpora NJC
M. Sládek: NJC stále plní poslání zakotvené ve Statutu NJC, chtěl bych vyjádřit potěšení nad podporou páteřní linie Zlaté stezky, resp. Blanice. V souvislosti s tím bych rád vyjádřil zájem obcí Albrechticka o monitorovací bod ve vazbě na lávku přes Vltavu (Albrechtice – Chrášťany)
Usnesení 2/95:
SR NJC pověřuje svého předsedu k realizaci jednání s hejtmankou Jihočeského kraje na téma
„Budoucí partnerské vztahy mezi NJC a ČEZem, potažmo Jihočeským krajem“
Pro: 8
3)

Proti: 0

Zdržel se: 0

Financování rozpočtu NJC v roce 2018

K. Hotový: Bez znalosti postoje ČEZu k tomuto problému je těžko nějak řešit otázku rozpočtu
NJC
J. Vlášek: To, co vidíte je pouze návrh, který vychází z objemů letošního roku a předběžného
plánu činnosti. Očekávám, že Před příštím jednáním SR bude znát konkrétní čísla na příjmové straně a pro jednání SR bude návrh rozpočtu upraven do reálné podoby a následně i plán
činnosti.
S touto problematikou souvisí i snaha působit na KÚ ve smyslu vůle k ochotě využít ať přímo, či přes SÚS, zdroje z fondů SFDI.
B. Komínek: Tam lze očekávat poměrně velkou bariéru v podobě pozemkových vlastnických
vztahů …
M. Sládek: A jak se nám vyvíjí partnerství mezi městy a NJC ve smyslu zvýšení členského
poplatku z jedné Kč na tři?
J. Vlášek: Postupně počet obcí v režimu 3 Kč / obyvatel narůstá, ale pomalu. Konkrétně Písek, kam jsme poskytli ne malé částky do cyklistické infrastruktury s námi ještě vůbec neuzavřel partnerskou smlouvu, tudíž do rozpočtu NJC dosud nepřispěl žádnou částkou. A Jindřichův Hradec při téměř 22 000 obyvatelích nám ročně platí 12 000 Kč, což je cca 0,6 Kč na
obyvatele.
M. Jarolímek: NJC by se měla zaměřit na aktivní fundraising, vytvořit si zajímavou prezentaci
o činnosti NJC a snažit se úspěšně oslovit více finančních partnerů.
B. Komínek: Tady ale bude nutné osobní doporučení, bez něj je taková aktivita odsouzena
předem k nezdaru.
Usnesení 3/95:
SR NJC bere na vědomí informaci ředitele o finanční situaci v nadaci, pověřuje B. Komínka a M.
Sládka k jednání se zástupci města ve věci zvýšení partnerského příspěvku, resp. uzavření
partnerské smlouvy a vyzývá všechny členy SR, aby se zamysleli o svých možnostech získat
účinné doporučení pro úspěšný fundraising do příštích let.
4)

Různé: Neprojednával se žádný bod

Jednání SR NJC bylo ukončeno ve 14:00 hod.,
Příští jednání proběhne dne 6. 2. 2018 od 13:00 hod. v sídle nadace – budova ČEVAK, B.
Němcové 12/2, České Budějovice, zasedací místnost č. dv. 311
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