Zápis ze 100. společného jednání
správní a dozorčí rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 6. 12. 2018, 11:00 hod. v Budvarském salónku hotelu Malý pivovar, ul.
Karla IV. České Budějovice.
Přítomni za SR: K. Hotový, J. Pindroch, M. Jarolímek, B. Komínek, M. Jiříková, P. Holický, J. Gruntorád, R. Dvořák
Omluveni: P. Šuleř, D. Carda, J. Štrébl
Přítomni za DR: J. Polášek, M. Malý
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel, M. Sládek
Program jednání:
1) Schválení nového člena SR a prodloužení mandátů
2) Plán činnosti NJC na rok 2019
3) Různé
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 100. jednání SRNJC.
1) Schválení nového člena SR NJC
J. Vlášek: Paní Magda Jiříková, která je do SR delegována za JCCR odešla od JCCR ze zaměstnaneckého poměru. Na její pozici ve SR NJC deleguje JCCR svého zaměstnance pana Radka Dvořáka.
K. Hotový: Návrh na usnesení:
Usnesení 1a/100:

Správní rada NJC schvaluje navrženého Radka Dvořáka za člena SR NJC a bere na vědomí odvolání M.
Jiříkové z pozice členky SR NJC
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Dále SR projednala stav mandátů ostatních členů SR NJC s následujícím výsledkem:
Mandáty končí se závěrem roku ještě K. Hotovému, J. Štréblovi, J. Gruntorádovi, přičemž J. Štrébl
(město Strakonice) a J. Gruntorád (Jihočeský kraj) byli svými zaměstnavateli písemně navrženi do
dalšího tříletého mandátu, nominace K. Hotového (město Tábor) bude projednána radou města dne
17. 12. 2018
K. Hotový: Návrh usnesení:
Usnesení 1b/100:
Správní rada NJC souhlasí s navrženým prodloužením mandátů pánů J. Gruntoráda a J. Štrébla
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Plán činnosti NJC 2019
J. Vlášek: Zaslal jsem vám návrh plánu činnosti v obvyklé struktuře aktualizovaný pro příští rok.
V návrhu je důraz kladen na koncepci rozvoje sítě cyklostezek a cyklotras v Jihočeském kraji. Při jednáních s kompetentními zástupci kraje (ing. Klása, ing. Pandulová) bylo akcentováno doplnění krajského cyklogenerelu tak, aby mohl být jako strategický dokument předložen schvalovacím orgánům
kraje a stal se tak koncepčním strategickým materiálem kraje. Dále je v návrhu kladen důraz na údržbu a obnovu cyklistického dopravního značení (mj. vyznačení CCBlanice a Zlaté stezky)

Z důvodu, že nejsou všechna jednání o podpoře NJC uzavřena, vidíte v závěru nákladové tabulky dvě
cifry: 3 330 000 a 4 412 350 Kč. Toto rozmezí bude upřesněno do termínu schvalování rozpočtu na
začátku příštího roku. V rámci těchto úvah lze předpokládat, že zůstane částka cca 1 mil. Kč na kofinancování aktivit v jč. regionu (Třeboň, Boršov, Rožmitál …)
Konečně byla schválena a zaslána podpora od města Písku, je po volbách, tak mohou příspěvky od
měst doznat určité změny, nejsou zcela dokončena jednání o podpoře s krajem a s ČEZem (600 tis.
Kč). Ing. Klása podporuje návrh, že by kraj poskytl mzdové náklady na investičního technika NJC,
který by přípravoval PD, které by NJC dále předkládala kraji k rozhodnutí o realizaci a o jejím způsobu.
K. Hotový: Optimální by bylo, aby NJC byla prostřednictvím kupř. odboru ing. Klásy a příslušný příspěvek by byl realizován přes rozpočet kraje pod tou organizační složkou pod kterou bude NJC pod
krajem zakotvena.
B. Komínek: Mandátní smlouvu na technika je třeba využít, ta nás automaticky na kraji zakotví.
P. Holický: Činnost NJC nespočívá jenom ve měkkých projektech, ale i v investiční činnosti a to je
třeba zdůrazňovat a na tom stavět ve vztahu k financování.
B. Komínek: Valorizuje nadace mzdy zaměstnanců?
J. Vlášek: Ne
B. Komínek: Proč ne? Všude na městech se valorizuje cca 7%
J. Vlášek: Uvidíme, jak dopadne příjmová stránka, pak to můžeme dát do rozpočtu 2019
K. Hotový: Dejte do programu příštího jednání navýšení mezd.
K. Hotový: Návrh usnesení:
Usnesení 2/100:
Správní rada NJC souhlasí s předloženým plánem činnosti pro rok 2019 a ukládá řediteli předložit
návrh na valorizaci mezd v roce 2019.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Různé:
- M. Sládek znovu reprodukoval žádost starosty obce Nerestce na finanční podporu realizace v obci,
která již byla realizována ale v minulosti již byla SR zamítnuta z důvodu, že nezapadá do vyhlášených
nadačních kritérií. Toto stanovisko trvá.
- P. Holický děkuje jménem města České Budějovice za spolupráci při přípravě a realizaci lávky u
Meteoru. Krajské město chce nadále spolupracovat s nadací na napojení intravilánu a extravilánu
(Malše – jih, Boršov, Branišov …)
- J. Pindroch: Poděkoval za dosavadní spolupráci a sdělil, že jeho působení v SR NJC pravděpodobně s ohledem na výsledek voleb skončí a rada města Třeboň rozhodne o novém zástupci.

Jednání SR NJC bylo ukončeno ve 12:30 hod.,
Příští jednání proběhne po zaslání návrhu data jednání v sídle nadace – budova ČEVAK, B.
Němcové 12/2, České Budějovice, zasedací místnost č. dv. 311

Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel dne 6. 12. 2018
Jan Vlášek
Karel Hotový

