Zápis ze 101. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 12. 2. 2019, 13:00 hod. v sídle nadace – budova ČEVAK, B. Němcové
12/2, České Budějovice, zasedací místnost č. dv. 311
Přítomni za SR: , L. Bajt, B. Komínek, D. Carda, R. Dvořák, P. Werner, K. Hotový, M. Jarolímek, J.
Gruntorád, J. Štrébl, J. Gruntorád
Omluveni: P. Šuleř, P. Koblic
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel
Program jednání

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Volba nových členů SR NJC
Návrh rozpočtu NJC na rok 2019
Roční odměna zaměstnanců NJC+návrh valorizace mezd
Žádost MAS Brána Písecka
Zahájení cykloturistické sezóny 2019
Různé – veletrhy, kalendář akcí
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
101. jednání SRNJC.

1)

Volba nových členů SR NJC

J. Vlášek: V souvislosti s končícím tříletým mandátem a loňskými komunálními volbami došlo
k poměrně značné obměně delegovaných členů do SR. Mandát řádně končí K. Hotovému a ke
změně ze strany nominujícího subjektu dochází u P. Holického, místo kterého je městem Č.
Budějovice navržen L. Bajt, místo J. Pindrchocha je městem Třeboň nominován P. Werner, za
F. Lafatu je (GW JIHOTRANS) je nominován M. Mrkvička a městem Písek je za M. Sládka
navržen P. Koblic.
Usnesení 1a)/101:
SR NJC Prodlužuje mandát a současně funkci předsedy SR panu Karlu Hotovému
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 4 (zatím bez práva hlasovat)
Usnesení 1b)/101:
SR NJC Schvaluje navrženého Lukáše Bajta za člena SR NJC
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 3 (zatím bez práva hlasovat)
Usnesení 1c)/101:
SR NJC Schvaluje navrženého Petra Wernera za člena SR NJC
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 2 (zatím bez práva hlasovat)
Usnesení 1d)/101:
SR NJC Schvaluje navrženého Milana Mrkvičku za člena SR NJC
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 1 (zatím bez práva hlasovat)
Usnesení 1e)/101:
SR NJC Schvaluje navrženého Petra Koblice za člena SR NJC
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0

2)

Návrh rozpočtu NJC na rok 2019

J. Vlášek: Předložený návrh rozpočtu vychází z rámcového plánu činnosti NJC na rok 2019,
který by projednáván na předminulém jednání SR NJC. Klíčovými donátory pro tento rok jsou
především Jihočeský kraj a ČEZ. Příspěvek kraje sestává ze dvou základních položek:

1 350 000 Kč – „vázaný příspěvek“ – částka je vázána na činnost NJC v souvislostí s rozvojem
cyklistické infrastruktury kraje a 800 000 Kč – příspěvek na provozní činnost (mzdy, nájmy,
telefony …), příspěvek ČEZu na výdaje dle konkrétní specifikace činí pro letošní rok 600 000
Kč.
K. Hotový: Pro nové členy SR bych chtěl situaci shrnout. Není dobré, když finanční zdroje
nadace jsou do značné míry nepředvídatelné s výhledem na nejbližší roky nejisté. Tyto zdroje
nám každoročně sice umožní daný rok profinancovat s ohledem na nejnutnější činnost a
provozní náklady, ale neumožňují plánování a tím ani realizaci dlouhodobějšího projektu.
Usilujeme o pevnější ukotvení nadace v rozpočtové struktuře Jč. kraje, zatím se nám to příliš
nedaří.
J. Vlášek rovněž pro nové členy SR vysvětlil strukturu rozpočtu.
K. Hotový doplnil, že nadace se prioritně zapojuje do řešení problematiky a podpory linií přímo
souvisejících s páteřní sítí cyklistických cest.
M. Jarolímek: Ke struktuře rozpočtu mám dotaz, webový portál figuruje jak ve skupině
infrastruktura, tak ve skupině marketing
J. Vlášek: To je trochu nešťastné pojmové matení, v rámci infrastruktury se jedná o webovou
aplikaci, což je pracovní prostředí pro auditory a základní prostředí pro nástavbu webového
portálu pro veřejnost, zatímco webový portál náleží do marketingu a představuje v podstatě
webové stránky nadace. V tomto smyslu to pojmově upřesním.
M. Mrkvička: Jenom dva detaily. V podkladovém materiálu rozpočtového návrhu prosím o
úpravu názvu z uvedeného ČSAD Jihotrans na aktuálně platné GW JIHOTRANS, a za druhé
bych požádal doplnit v závěru rozpočtu položku saldo – příjmy/výdaje.
Usnesení 2/101
Správní rada NJC schvaluje předložený návrh finančního rozpočtu na rok 2019
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

3)
Roční odměna zaměstnanců NJC + návrh valorizace mezd
K. Hotový: Každoročně se ve státní správě v závislosti na oficiálně přiznanou míru inflace
valorizují mzdy. V NJC se několik let nevalorizovalo a proto na minulém jednání byl ředitel NJC
pověřen přípravou valorizačního návrhu. Návrh jste obdrželi, je z něho patrné, že celkový
navržený nárůst mezd činí cca 6%.
Usnesení 3a/101:
Správní rada NJC schvaluje předložený návrh valorizace mezd zaměstnanců NJC
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Roční odměna (motivační doložka) je v pracovní smlouvě se stálými zaměstnanci ukotvená
roční prémie ve výši dvou měsíčních platů vázaná ke splnění úkolů roční náplně činnosti.
V podkladových materiálech jste se seznámili s tabulkou realizovaných činností v roce 2018.
Usnesení 3b/101:
Správní rada NJC schvaluje přiznání roční odměny stálým zaměstnancům NJC za rok 2018
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Žádost MAS Brána Písecka
J. Vlášek: Byla nám doručena žádost MAS Brána Písecka o podporu již tradiční cyklistické
akce Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou. Jedná se o takovou „vlajkovou loď“
cyklistických akcí v regionu Písecka, která si nese velkou oblibu. Vzhledem k personálním
změnám v administraci MAS Brány Písecka došlo k opomenutí podání grantové žádosti.
M. Jarolímek: Já tomu rozumím, souhlasím s tím, ale ne jako součást GP NJC, to by vznikl
nežádoucí precedens. O kolik žádali?
J. Vlášek: Náklady 15 000 Kč, spoluúčast 3 000 Kč, tedy 13 000 Kč požadovali, v GP jsme
plošně krátili, což by znamenalo 10 000 Kč.
B. Komínek: Já myslím, že když se shodneme na 8 000 Kč, že i tak je potěšíme.

4)

Usnesení 4/101:
Správní rada NJC souhlasí s poskytnutím příspěvku MAS Brána Písecka na cyklistickou akci
Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou ve výši 8 000 Kč.
Pro: 10

Proti: 0

Zdržel se: 0

Zahájení cykloturistické sezóny 2019
J. Vlášek přítomné a hlavně nové členy seznámil s tradicí Oficiálního zahájení a ukončení
cyklistické sezóny v daném roce, podal informaci o letošním ročníku, kdy bude akce pořádána
městem Prachatice v souvislosti s otevřením Cyklocesty Zlaté stezky a Blanice, o
proběhnuvším jednání v Prachaticích..

5)

SR vzala informaci na vědomí
6)

Různé

a) Veletrhy
NJC se letos přímo nebo pod JCCR zúčastnila nebo zúčastní veletrhu Region Tour Brno, Holiday
Praha, Utrecht, ITB Berlín, For Bikes Praha
b) Svatojakubská cesta
L. Bajt informoval o zájmu organizátorů Svatojakubské stezky využít nadačního dopravního značení
k umístění jejich značek. NJC neodmítá součinnost, ale vzhledem k tomu že problematika DZ je se
řídí řadou předpisů, navrhuje propojení organizátorů Svatojakubské stezky a vedení NJC k jednání
c) VCC úsek Loučovice – Zlatá Koruna
Starosta Č. Krumlova D. Carda podal průběžnou informaci o postupu prací na záměru realizace VCC
v úseku Loučovice – Zlatá Koruna, problematické se jeví D. Dvořiště, most v Rožmberku, trasou
míjené Větřní, jinak se záměr posouvá vpřed.
d) Cyklotrans
M. Mrkvička informoval o skutečnosti, že chybí peníze na podporu DS Cyklotrans, kdy po 15 letech
provozu je v ohrožení na letošním provozu.
Na téma proběhla diskuze, bylo vysloveno několik námětů a připravenost systém politicky podpořit
Příští setkání proběhne dne 23. 4. 2019 od 13:00 hod. v sídle NJC
Jednání SR NJC bylo ukončeno v 15:00 hod.
Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel dne: 12. 2. 2019
Jan Vlášek
Karel Hotový

