Zápis z 99. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 25.10. 2018, 10:00 hod. v sídle nadace – budova ČEVAK, B. Němcové
12/2, České Budějovice, zasedací místnost č. dv. 311
Přítomni za SR: M. Jiříková, K. Hotový, J. Štrébl, M. Sládek, D. Carda,
B. Komínek, J. Pindroch – oba příchod po prvním jednacím bodu
Omluveni: P. Šuleř, M. Jarolímek, P. Holický, J. Gruntorád,
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel
Program jednání:

1) Prodloužení mandátů některých členů SR NJC
2) Projednání a schválení žádostí do GP NJC
3) Žádost města Prachatice o příspěvek na studii proveditelnosti
4) Vyznačení linie Blanice a Zlaté stezky
5) 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 99.
jednání SRNJC.

1) Prodloužení mandátů některých členů SR NJC

Předseda SR předal slovo řediteli NJC. J. Vlášek: Přehledný materiál s platnostmi mandátů
jednotlivých členů SR byl součástí minulého zápisu, ale ke konci tohoto měsíce končí mandát
J. Grutorádovi, M. Sládkovi a končil by F. Lafatovi, za kterého GW Jihotrans dosud
nejmenovala nástupce. Mandát J. Gruntoráda je v konečné fázi vyřízení, mandát M. Sládka
paní starostka Písku nechtěla řešit před volbami a nechala to na nové zastupitelstvo, které se
sejde snad v průběhu prosince, ve věci jmenování nástupce za F. Lafatu jsem posílal žádost
ke generálnímu řediteli GW Jihotrans, zatím jsme neobdrželi odpověď.
M. Sládek: Usnesení, kterým mě delegovali pro toto končící období stále trvá, neboť nebylo
změněno, mohli mě na jeho základě delegovat pro další období. Pokud tomu tak nebylo, pak
od příští SR nebude mít Písek v SR NJC zastoupení, snad situaci vyřeší na prosincovém
zastupitelstvu.
J. Vlášek: Další mandátový termín a to 31. 12. 2018 je třeba začít řešit u následujících členů
SR NJC: P. Holický, K. Hotový, B. Komínek, J. Štrébl

Usnesení 1/99: SR NJC informaci na vědomí a žádá dotčené členy SR, aby si záležitost mandátů časově pohlídali

2) Projednání a schválení žádostí do GP NJC

J. Vlášek: Podle obvyklých hodnotících parametrů jsme provedli předběžné hodnocení
jednotlivých žádostí. Všechny žadatele jsme ponížili o 10%, a za každý odebraný bod jsme
žádost již konkrétního žadatele snížili o dalších 5%, čímž jsme se dostali pod celkovou sumu
150 000 (suma, na kterou byla v posledních letech obvykle alokovaná částka navýšena).
K výraznějšímu snížení jsme přistoupili v případě žadatele Prosport Blatná, který žádá o
příspěvek na dvě akce a Art centrum Záhoří, kde se nám zdá, že akce už je svým pojetím
mimo rámec cykloakce.
K. Hotový: Ke kterým akcím vážeme zahájení a ukončení cyklistické sezóny?
J. Vlášek: Na minulém jednání SR, kde byl jako host přítomen starosta Prachatic, došlo
k dohodě, že zahájení sezóny v r. 2019 se bude vázat k propagaci vyznačené linie CC Blanice
– Zlatá stezka, v rámci které dojde v propagační rovině k propojení s projektem Zlaté stezky
pěší, jejímž nositelem je JCCR. Termín nebyl zatím upřesněn.
K. Hotový: Termínově se nabízejí Vodňany nebo Blatná.

J. Vlášek: Ve Vodňanech jsme ukončovali sezónu předloni, což je nedávno, v Blatné by to asi
šlo, kdyby panu Šavrdovi s organizací pomohlo třeba město Blatná?
M. Sládek: Písek a Blatná se spojili v jeden turistický region, jsou tu dva „tahouni“ – starostka
Blatné a starosta Sedlic, v Blatné jsou navíc dvě akceschopná uskupení kolem p. Šestáka a
Batagliův spolek. Pokud by se do organizace akce zapojily tato uskupení včetně Písecké
cykloskupiny a NJC, mohla by být akce na Blatensku zajímavá.
J. Vlášek: Nechť tedy M. Sládek na Písecké cykloskupině tuto záležitost operativně se zástupci
zmíněných uskupení za přítomnosti pana Šavrdy projedná, bylo by asi dobře uspořádat akci na
Blatensku.
K. Hotový: Jsou ještě nějaké námitky k předložené dotační tabulce?
B. Komínek: Navrhoval bych Art centru Záhoří snížit částku na 6 000 Kč, to jsou náklady po
odečtení nákladů na parník, ten ať si zaplatí z jiných peněz. Celková suma k rozdělení mezi
jednotlivé žadatele bude pak činit 135 600 Kč a částku 14 400 Kč, která zbývá do 150 000 Kč,
bych navrhoval poskytnout městu Prachatice jako příspěvek na zahájení cyklo sezóny 2019.
K. Hotový: Navrhuji hlasovat o následujícím znění usnesení:
Usnesení 2/99: SR NJC souhlasí ze zvýšením alokované částky na 150 000 Kč a po úpravě řádku 9 (Art centrum Záhoří) na 6 000 Kč schvaluje navržené grantové rozdělení mezi jednotlivé
žadatele (viz příloha zápisu). Současně pověřuje M. Sládka k projednání možnosti realizace
akce ukončení sezóny 2019 na Blatensku s dotčenými subjekty
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

M. Sládek: Souhlasím, jen bych chtěl ještě iniciovat změnu v předložené tabulce. Vzhledem
k tomu, že dochází k termínové kolizi mezi akcemi Zlatý vrch a Třeboň, navrhuji termín akce
DSO Zlatý vrch posunout na uvedený náhradní termín dne 29. 6. 2019

3) Žádost města Prachatice o příspěvek na studii proveditelnosti

K. Hotový: Klasická otázka, máme na to?
J. Vlášek: Proběhla jednání s Jihočeským krajem v zastoupení ing. Klásou a ing. Pandulovou
ve velmi pozitivním duchu, že na příští rok by kraj poskytl individuální dotaci 2 mil. Kč (zde
nutná specifikace nákladů, což nám trochu dělá potíže s ohledem na plánování) a navíc
v rámci GP JčK bychom měli k dispozici další 1 mil. Kč na rozvoj (např. cykloznačení,
dotvoření cykloportálu apod.), dokonce se rýsuje vyhlídka na podporu pozice investičního
technika u NJC, který by připravoval investiční akce, se kterými by pak kraj dále pracoval. Co
týká ČEZu, momentálně připravuji žádost, neboť je avízovaná ještě na letošní rok částka
600 000 Kč. Z tohoto úhlu pohledu lze na otázku pana předsedy odpovědět, že ano, ale i
v případě negativního vývoje výše uvedeného bychom na to měli, ale museli bychom jít do
rezerv.
K. Hotový: Prachatice hradily za studii celkové náklady 360 000 Kč, požadují příspěvek
100 000 Kč, který avízovaly.
B. Komínek: Nebylo by lépe tuto částku poskytnout na nějakou konkrétní investici či činnost na
podporu cykloturistiky? Samozřejmě za předpokladu, že tento příspěvek jako takový není
součástí rozpočtu.
J. Vlášek: Město Prachatice pořídilo dokumentaci pro dvě linie, obě se pohybují jen částečně
po katastru města, město k věci přistoupilo z pozice ORP velkoryse, ačkoli se další obce
finančně nepřipojily. V tomto směru vnímám význam této dotace NJC.
D. Carda: Stejné to bylo s VCC v Českém Krumlově, takový liniový záměr mimo vlastní katastr
se s takovou dotací lépe prosazuje.

Usnesení 3/99: SR NJC souhlasí s poskytnutím příspěvku městu Prachatice ve výši 100 000 Kč
za zpracování Cyklogenerelu Zlatá stezka a Blanice.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Vyznačení linie Blanice a Zlaté stezky
J. Vlášek: V podkladech jste obdrželi nabídku (rozpočet) firmy Cassia za obě linie celkem
včetně DPH za 167 988 Kč.

K. Hotový: Počítáme s využitím nějaké dotace?
J. Vlášek: Možná se podaří využít GP kraje, ale přeshraniční malé tituly uplatnit nelze a na
velké nedosáhneme.
B. Komínek: Navrhuji maximum 150 000 Kč včetně DPH by mohlo být průchodným
kompromisem.
Usnesení 4/99: SR NJC bere na vědomí nabídku na realizaci vyznačení Zlaté stezky a Blanice a
ukládá řediteli NJC jednat ve věci tak, aby náklady nepřesáhly 150 000 Kč včetně DPH.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Různé

M. Sládek: Měli bychom si stanovit termín pro zahájení cyklistické sezóny v Prachaticích,
navrhuji 11. 5. 2019. (Na termínu se po krátké komunikaci přítomní shodli)
Déle chci informovat, že proběhl akt přestřižení pásky zrealizovaného úseku OCC Putim –
soutok, při kterém jsem si uvědomil, jak byl tento úsek realizačně (z hlediska vlastnických
vztahů) složitý a že se vlekl celých sedm let. Takže to máme za sebou a to i díky dotaci
750 000 Kč od NJC.

Příští setkání jako poslední v roce a navíc výroční 100. setkání proběhne dne 6. 12. 2018 v Budvarském salónku hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. 8 – 10, Č. Budějovice od 11:00 hodin. Po 12. hodině
se ke společnému obědu připojí členové PS NJC
Jednání SR NJC bylo ukončeno v 12:00 hod.
Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel dne: 25. 10. 2018
Jan Vlášek
Karel Hotový

Příloha k bodu 2:

Název žadatele
Prosport Blatná
KČT Milevsko
Město Strakonice

Název akce

Termín

Odemykání cyklistických studánek 07.04.2019
Probouzející se přírodou Milevska
a Kovářovska
20.04.2019

Přidělená
výše grantu
6 000
4 300

Strakonické vítání 2019
Nejel tudy kolem Svojsík? Aneb
kdo je připraven, ....
Na kole po stopách Novohradské
historie - Pamětí Novohradska
Třeboňská šlapka - Krajinou pšeničných blat
Na kole kam oko ze Zlaté hory
dohlédne XII

27.04.2019

13 500

04.05.2018

13 500

11.05.2019

13 000

18.05.2019

12 700

29.06.2019

10 800

Na kole okolo Doudleb
Závod zrezlých šlapek - Parníkem
do Purkarce
Chcete-li Kestřanské tvrze viděti,
na kole musíte přijeti

01.06.2019

10 200

13.07.2019

6 000

27.07.2019

13 500

Svazek obcí regionu Písecko
Písecké cyklování 2019 - 5. ročník
Městské kulturní středisko Vodňany
Na kole okolo Vodňan

25.08.2019

12 600

21.09.2019

13 500

Prosport Blatná

06.10.2019

6 000

Město Tábor
Novohradsko - Doudlebsko z.s.
Město Třeboň
DSO Zlatý vrch
Obec Doudleby
Art centrum Záhoří
Obec Kestřany

celkem

Cyklistické loučení s létem

135600

