Zápis ze 102. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 3.5.2019, 13:00 hod. v sídle nadace – budova ČEVAK, B. Němcové
12/2, České Budějovice, zasedací místnost č. dv. 311
Přítomni za SR: P. Koblic, B. Komínek, R. Dvořák, P. Werner, K. Hotový, M. Jarolímek, Štrébl, J.
Gruntorád, M. Mrkvička,
Omluveni: P. Šuleř, L. Bajt, D. Carda,
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel
Program jednání

1) Aktualizace rozpočtu NJC na rok 2019
2) Aktuální informace o financování aktivit NJC, problematika budoucího financování NJC,
vztah NJC – Jihočeský kraj

3) Zahájení cykloturistické sezóny 2019
4) Různé ( projekty NJC, veletrhy … )
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
102. jednání SRNJC.
1) Aktualizace rozpočtu NJC na rok 2019
J. Vlášek: Na minulém jednání SR NJC byl předložen návrh rozpočtu. Vzhledem k tomu, že
jeho příjmová strana (podpora ze strany JK) nebyla potvrzena, nedošlo ke konečnému schválení tohoto návrhu. V současné době je situace podpory ze strany JK následující:
A) Je schválena dotace 2 150 000 Kč z rozpočtu kraje, z toho 2 000 000 Kč na nadační činnost a 150 000 Kč na činnost ve smyslu režijních výdajů
B) Z GP JK 1 900 000 Kč na rozvoj cykloturistiky JčK – míněna aktualizace cyklogenerelu a
zpracování akčního plánu. Grant byl schválen, ale zatím nebyla ze strany KÚ doručena podepsaná smlouva. V tomto smyslu jsem provedl úpravu, která se promítla i ve výdajové stránce
(náklady na cykloznačení). Tento návrh samozřejmě předpokládá určitou možnou aktualizaci
danou výsledkem soutěže o dodavatele. Vše je vyjádřeno v tabulce, která vám byla zaslána
s podklady. Navíc zde vzniká riziko, že poté, co nadace vše předfinancuje a teprve poté zástupci kraje posoudí – riziko NJC vynaložených prostředků a krajem neproplaceného grantu.
B. Komínek: V návrhu smlouvy do soutěže je třeba zohlednit platbu pouze zálohy a doplatek
až po zaplacení krajem.
Usnesení 1/102:
SR NJC schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2019
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
2) Aktuální informace o financování aktivit NJC, problematika budoucího financování NJC,
vztah NJC – Jihočeský kraj
K. Hotový: V posledních letech vyvíjíme snahu o zakotvení NJC ve finanční struktuře kraje a
tím odstranit tuto každoroční finanční nejistotu, problematického sestavování rozpočtu a nemožnost dlouhodobějšího plánování.
J. Vlášek: S touto situací souvisí navíc snaha NJC úmyslně poškodit rozesíláním jakéhosi
pamfletu polopravd a nepravd po různých e-mailových adresách KÚ paní Hanou Müllerovou
z Oddělení evropský záležitostí KÚ JčK.
J. Gruntorád: Je pravda, že NJC je z hlediska financování ve struktuře KÚ v jakémsi vzduchoprázdnu, což jistě není optimální stav. Domnívám se, že by ji měl zastřešovat odbor dopravy
(ing. Klása). Pokud jde o zmíněný pamflet, samozřejmě to není oficiální materiál ale zřejmě
soukromá aktivita jmenované paní.

M. Jarolímek: Na uvedené body je třeba vypracovat odpovědi a poté je zaslat na dotčená místa.
J. Gruntorád: Nicméně bych zopakoval, že cyklodoprava by měla spadat pod odbor dopravy,
pak by nebyl problém alokovat finanční prostředky až na tři roky dopředu. Druhou možností by
bylo pod finanční odbor - radní Novák.
J. Vlášek: Tady bych však upozornil, že na kraji je znatelný odpor proti individuálním dotacím.
Usnesení 2/102:
SR NJC projednala vznesené připomínky k činnosti NJC a považuje je za neoprávněné. Pověřuje ředitele vypracováním odpovědí na jednotlivé body a projednání smlouvy o poskytnutí dotace budou projednány s vedením kraje.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
3) Zahájení cykloturistické sezóny 2019
- Zahájení proběhne v sobotu 11. 5. 2019 od 10:00 v Prachaticích
- NJC zajišťuje bezplatnou dopravu účastníků autobusy z měst: Blatná, Strakonice, Písek,
Protivín, Tábor, České Budějovice
4) 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..
SR vzala informaci na vědomí

Příští setkání proběhne dne 20. 6. 2019 od 13:00 hod. v sídle NJC, s ohledem na závislost vypracování účetní závěrky účetní firmou bude ještě upřesněno
Jednání SR NJC bylo ukončeno v 15:00 hod.
Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel dne: 3. 5. 2019
Jan Vlášek
Karel Hotový

