Zápis z 98. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 23. 8. 2018, 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. Pindroch, P. Holický, M. Jiříková, J. Gruntorád, M. Sládek
Omluveni: P. Šuleř, M. Jarolímek, D. Carda, B. Komínek, J. Štrébl,
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel, M. Malý – starosta Prachatice
Program jednání:

1)
2)
3)
4)
5)

Volba nového člena SR NJC za Ing. Jar. Poláška (JCCR), nový člen – Magdaléna Jiříková
Informace o mandátech členů SR NJC
Grantový program NJC 2018
Cyklogenerel páteřní cyklotrasy Zlatá stezka
Různé

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 zda nepožadují něco do
programu doplnit. Po vyslovení souhlasu všemi přítomnými zahájil 98. jednání SR NJC a podal návrh
na předřazení bodu 4) jednání s ohledem na přítomnost prachatického starosty M. Malého – nositele
projektu Cyklogenerel páteřní cyklotrasy Zlatá stezka. Se změnou pořadí jednacích bodů byl vyjádřen
jednomyslný souhlas.
4) Cyklogenerel páteřní cyklotrasy Zlatá stezka
P. Malý v krátkém vystoupení podal SR informaci o průběhu a výstupech zpracovaného cyklogenerel,
vyzdvihl kvalitní přístup zpracovatele a upozornil na odchylky od původního záměru a nedořešená
místa na dané linii, mj.:
- obec Stožec, odklon od historické linie – příliš frekventovaná motorová doprava mezi Stožcem a
Soumarským mostem
- sporný úsek Strážný–Volary byl vyřešen objížďkou po nově realizované CS Soumarský most-Volary

- cyklogenerel zdůrazňuje na citlivá místa a nutnost řešení v dotčených ÚP (př. Blažejovice)
- rovněž je nutno určité sporné linie zařadit do příslušných pasportů komunikací – kontaktovat dotčené obce
- v k.ú. Prachatice vázne postup pouze v úseku Městská Lhotka - Těšovice
- linie bohužel míjí Blaničku, zde nejstarší kostel v ČR, pův. románský
Na závěr p. Malý položil dotaz na další postup
J. Vlášek: Nejprve je nutno vypracovat, pokud možno z nějakého grantu, projekt značení, na jehož
základě bude pak možno přistoupit k instalaci DZ, kterou bychom mohli realizovat během časných
jarních měsíců 2019 a jako promo akci bychom mohli uspořádat na části této linie oficiální zahájení
cyklistické sezóny 2019.
K. Hotový:
Usnesení 4/98: SR NJC bere na vědomí informace o Cyklogenerelu páteřní cyklotrasy Zlatá
stezka a ukládá řediteli připravit podmínky pro zpracování projektu dopravního značení
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Na závěr úvodního bodu p. Malý ještě připomenul žádost z minulosti. Zpracování projektu vyšlo sumárně na 360 tisíc Kč, 160 tis. Kč obdržely Prachatice z grantu JčK. Zbývajících 200 000 Kč šlo za
městem. Představa Prachatic je taková, že by se o tuto částku mohli podělit s NJC půl na půl.
K. Hotový: Ze strany NJC je k tomu určitě vůle, ale město Prachatice musí dát písemnou žádost, kterou SR projedná, město Prachatice rovněž předá jeden exemplář projektu NJC

K. Hotový: V souvislosti s projednávaným tématem bych upozornil na jednání s paní hejtmankou, které nás čeká
J. Vlášek: Paní hejtmanka je zaneprázdněná a problematiku nadace delegovala na paní Pandulovou a
pana Klásu
K. Hotový: Rozumím, tito dva by měli připravit materiál do rady ohledně financování činnosti NJC a ten
předložit radě ke schválení
J. Gruntorád: Vypracuji pro paní Pandulovou podklad pro další jednání
K. Hotový: Můžeme přistoupit k projednávání bodu č. 1 programu
1) Volba nového člena SR NJC za Ing. Jar. Poláška (JCCR), nový člen – Magdaléna Jiříková
J. Vlášek: Jednací podklady jste obdrželi, jen stručně připomenu. Předseda DR ing. Nebesář ukončil
pracovní vztah na KÚ, do jeho pozice předsedy DR NJC byl nominován a schválen Mgr. J. Polášek,
který tím opustil pozici člena SR NJC. Na tuto pozici je JCCR nominována Magdaléna Jiříková, zaměstnaná v JCCR.

Usnesení 1/98: SR NJC schvaluje Magdalénu Jiříkovou za člena správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Informace o mandátech členů SR NJC
J. Vlášek: 31. 10. 2018 končí mandát M. Sládka, J. Gruntoráda;
31. 12. 2018 končí mandát P. Holického, J. Štrébla, K. Hotového, B, Komínka
J. Vlášek poslal na ředitele ČEZu stejně jako ředitele Jihotrasu ohledně F. Lafaty.

Usnesení 2/98: SR NJC bere na vědomí aktuální informaci o mandátech členů SR a pověřuje ředitele
nadace doplněním seznamu aktuálně končících mandátů do zápisu
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Grantový program NJC 2018
J. Vlášek: Návrh grantového program pro rok 2019 jste obdrželi v předstihu v podkladech, jedná se o
stejná pravidla jako v minulých letech, částka určená k rozdělení je 100 000 Kč.
K. Hotový: Navrhuji přistoupit k hlasování.

Usnesení 3/98: SR NJC
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Různé
5/a) M. Sládek: Pan starosta z Nereztců mě trochu zaskočil dotazem na výsledek žádosti příspěvek,
pamatuji si, že jsme žádost zamítli, ale nenašel jsem tuto skutečnost v zápise z jednání SR.
K. Hotový: Nějakým nedopatřením se skutečnost nedostala do zápisu, navrhuji provést nápravu
schválením opětovného usnesení:
Usnesení SR NJC k žádosti obce Nereztce o finanční příspěvek: Správní rada NJC nevyhoví
žádosti obce Nerezce z toho důvodu, že se nejedná o řešení v rámci páteřní linie, nýbrž se jedná pouze o lokální řešení v obci.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

5/b) M. Jiříková doporučuje propojení pěší a cyklo Zlaté stezky, možná jsou ještě v projektu
„pěší“ které by se daly použít pro

Příští setkání proběhne dne 25. 10. 2018 od 10:00 hod. v sídle NJC
Jednání SR NJC bylo ukončeno v 15:00 hod.
Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel dne: 23. 8. 2018
Jan Vlášek
Karel Hotový

