Zápis ze 103. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
Datum, čas a místo konání: 3. 7. 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, R. Dvořák, P. Werner, K. Hotový, Štrébl, J. Gruntorád,
Omluveni: P. Šuleř, L. Bajt, D. Carda, B. Komínek, M. Jarolímek, M. Mrkvička
Hosté: J. Vlášek, V. Votřel
Program jednání

1) Účetní závěrka NJC za rok 2018
2) Výroční zpráva NJC za rok 2018
3) Projekt VCC – úsek Nová pec až Týn nad Vltavou
4) Různé – motivační zájezd, cykloakce …
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
103. jednání SRNJC.

1) Účetní závěrka NJC za rok 2018
K. Hotový: Účetní závěrka vám byla rozeslána v předstihu, procházel jsem si ji a neshledal jsem
nic neobvyklého. Má někdo nějaké doplňující dotazy?
J. Vlášek: Jenom bych doplnil pro nové členy SR, že účetní firma, která nám zpracovává účetnictví, nám poskytuje k přiznání daňového poradce, proto podáváme přiznání k 30. 6.
Usnesení 1/103:
SR NJC schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2018
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

2) Výroční zpráva NJC za rok 2018

J. Vlášek: Zaslaná výroční zpráva má obvyklou strukturu, nadace ji umisťuje na nadační webové stránky, nevydáváme ji v tištěné podobě

Usnesení 2/103:
SR NJC schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2018
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

3) Projekt VCC – úsek Nová pec až Týn nad Vltavou
J. Vlášek: V posledních týdnech se výrazně zmobilizovaly aktivity klíčových měst a obcí na
VCC v úseku Nová Pec – Týn nad Vltavou, již proběhla tři jednání předběžného projektového
týmu, kterým předcházelo jednání se zástupci SFDI s příslibem finanční podpory záměru realizace Vltavské cyklostezky v uvedeném úseku. Nositelem projektu by měl být Jihočeský kraj,
cena realizace daného úseku jako celku je zmiňována ve výši 600 – 650 mil. Kč. Částka se
nám jeví podhodnocena, ale snaha by mohla přinést realizaci alespoň některých dílčích kritických úseků. Na včerejším v pořadí třetím jednání za přítomnosti krajského radního pro dopravu pana Švece a vedoucího Odboru dopravy Jihočeského kraje ing. Klásy byly nastíněny linie
dalšího postupu. Připravuje se projektový záměr k začátku září pro Centrální komisi Ministerstva dopravy.
K. Hotový: Pro žádost do SFDI musí být hotová projektová dokumentace …

J. Vlášek: Projektový záměr Centrální komice schválí, přidělí mu finanční částku, kterou bude
průběžně uvolňovat. Součástí tohoto projektového záměru musí být (viz podklady) dopadová
studie, která již byla proj. týmem poptána. Tuto studii nebude však kraj financovat, jedná se
bez DPH cca o 100 000 Kč, o součinnost v tomto bodu byla požádána NJC, přidružily by se
Č.Krumlov, Č.Budějovice, Lipno n. Vlt.
K. Hotový: Připadá mi poněkud směšné při projektu takového rozsahu a s takovým obsazením
(Krumlov, Budějovice, Hluboká …) se tu handrkovat jak slepíme 100 tisíc na dopadovou studii. Navrhuji, aby částku zaplatila NJC celou a měst Český Krumlov by na oplátku mohlo konečně přistoupit k partnerství s NJC.
J. Vlášek: Rovněž bych to uvítal, cítím určitou snahu NJC vytlačit z širšího projektového týmu
což by asi bylo nežádoucí …
K. Hotový: Kdo bude objednavatelem studie? A kdo ji bude průběžně konzultovat?
J. Vlášek: Objednavatelem bude NJC, konzultace budou týmové – zástupci projektového týmu
Usnesení 3/103:
SR NJC souhlasí, aby se NJC stala objednavatelem dopadové studie k projektu VCC v úseku
N. Pec – Týn nad Vltavou v objemu cca 100 000 Kč bez DPH
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Různé

4a) Motivační zájezd:
J. Vlášek: Motivační zájezd je každoroční cyklistický výlet přednostně pro členy pracovní skupiny a správní rady za účelem motivace činnosti a stmelování kolektivu. V rámci realizace výletu NJC přispívá na dopravu autobusem s cyklovlekem do výše k tomu určenému příspěvku
společnosti GW BUS, která činí cca 40 000 Kč ročně. Ostatní náklady, jakož i náklady na dopravu přesahující roční příspěvek GW BUS, si účastníci hradí sami.

Usnesení 3/103:
SR NJC vzala na vědomí a souhlasí s realizací motivačního zájezdu 2018 a s příspěvkem na
dopravu cca 40 000 Kč
Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4b) Akce zahájení cykloturistické sezóny
J. Vlášek: Letos zahájení proběhlo v Prachaticích dne 11. 5. 2019, při jeho příležitosti byla
slavnostně otevřena Cyklotrasa Zlaté stezky a Blanice. Navzdory ne příliš dobrému počasí byla
akce vydařená, k doprovodnému programu výrazně přispěla JCCR, pro cca 150 účastníků byly
připraveny 3 trasy (krátká, střední, dlouhá). Akce byla zahájena v 10:00 hodin, ukončena
v 17:00 hodin.
SR NJC vzala informaci na vědomí
Příští jednání SR NJC: předběžný termín 5. 9. 2019 ve 13:00 hodin
Zapsal:
Ověřil:
Schválil:

Vladimír Votřel dne: 3. 7. 2019
Jan Vlášek
Karel Hotový

