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1. Obecné informace
Nadace Jihoèeské cyklostezky byla zalo�ena na jaøe roku 2004 a zapsána do nadaèního rejstøí-

ku vedeného Krajským soudem v Èeských Budìjovicích v oddílu N, vlo�ce è. 107 dne 24. listopa-
du 2004.

V roce 2006 �ádala NJC o finanèní podporu vybraných aktivit v rámci aktuálních výzev granto-
vých a dotaèních programù, v rámci projektové èinnosti pak pokraèovala v realizaci projektù
zapoèatých v roce 2005, ukonèila realizaci nìkterých projektù a po�ádala o proplacení pøidìlené-
ho grantu (viz kap. 5. Projektová èinnost).

Mezi své nejvìtší úspìchy øadí Nadace ukonèení vyhledávací studie Vltavské cyklistické
stezky v katastrech Týna nad Vltavou a Hluboké nad Vltavou a zahájení zpracovávání projektù
tak, aby bylo v roce 2007 mo�né po�ádat o finanèní prostøedky na pokraèování výstavby v rámci
novì vyhlášených grantových programù.

Rovnì� Nadace pokraèovala v realizaci vyhledávací studie cyklistické stezky kolem øeky
Otavy, navázala kontakty s obecními a mìstskými úøady podél trasy, Lesy Èeské republiky, Sprá-
vou NP Šumava a samozøejmì i Plzeòským krajem.

Za jednu z nejdùle�itìjších a nejpotøebnìjších aktivit Nadace, která vede k úspìšnému rozvoji
cykloturistiky v regionu, je pova�ována realizace auditu cyklistických tras a stezek. V roce 2006
byl ukonèen díky plnému nasazení èlenù pracovní skupiny NJC a jejích pøíznivcù audit 80 cyklis-
tických tras, nejvíce jich bylo projeto a zkontrolováno v okresech Písek, Tábor a Strakonice,
naopak nejvíce cyklotras zbývá v okresech Prachatice a Èeské Budìjovice.

V roce 2006 Nadace pokraèovala v organizaci cyklistickou veøejností vyhledávaných a na zákla-
dì ohlasù i úspìšných cykloturistických akcí. V dubnu byla zahájena cyklistická sezóna na Tábor-
sku, ukonèena pak byla v øíjnu na Daèicku. V létì se pro všechny pøíznivce cyklistiky a cykloturis-
tiky konala akce s názvem Kolem kolem Netolic.

K rozvoji cykloturistiky pøispìla Nadace i svou edièní èinností, nebo� v roce 2006 byla rozšíøe-
na øada informaèních letákù Víkend na kole o další tøi turisticky atraktivní trasy: Tábor - Hluboká
nad Vltavou, Kvilda - Vyšší Brod, Vyšší Brod - Tøeboò. K informovanosti o rozvoji cykloturistiky
v Jihoèeském kraji a jeho okolí pøispìla NJC Informaèním bulletinem, resp. jeho tøemi èísly,
která byla v roce 2006 vydána.

Byly zpracovány podklady pro pøevod údr�by znaèení na SÚS, ten bude proveden
v roce 2007 v okrese Písek, následnì pak budou na základì zkušeností z Písecka pøipraveny
podklady i pro pøedání v dalších okresech, to probìhne nejdøíve v roce 2008.

V prosinci roku 2006 byla dokonèena „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Jihoèeském
kraji“, jejím� zpracováním byla na základì vývìrového øízení povìøena firma KP projekt s.r.o.
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2. Struktura

2.1. Zøizovatelé

2.2. Prezident

2.3. Øeditel

2.4. Správní rada

Jihoèeský kraj, Jihoèeská centrála cestovního ruchu, ÈSAD Jihotrans a.s. a mìsta Blatná,
Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov, Èeské Velenice, Daèice, Hluboká nad Vltavou, Jindøichùv
Hradec, Kaplice, Lomnice nad Lu�nicí, Milevsko, Nová Vèelnice, Nové Hrady, Písek, Prachatice,
Rudolfov, Sezimovo Ústí, Sobìslav, Trhové Sviny, Tøeboò, Týn nad Vltavou, Velešín, Veselí nad
Lu�nicí a Vimperk.

Vybraní zøizovatelé jsou zastoupeni ve Správní a Dozorèí radì NJC.

Prezidentem, který reprezentuje Nadaci navenek, je RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihoèes-
kého kraje.

Øeditelem NJC, který je výkonnou slo�kou, tj. vede èinnost NJC mezi jednáními Správní
rady, je Mgr. Pavel Marek. Jeho funkèní období je tøíleté.

Správní rada je statutárním orgánem NJC, má 12 èlenù, z nich� je volen pøedseda
a tøi místopøedsedové. Volební období SR je tøíleté.
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V roce 2006 vyhlásila NJC svùj první grantový program zamìøený na podporu poøádání cyklo-
turistických akcí v Jihoèeském kraji. V rámci programu bylo celkovou èástkou 100.000 Kè podpo-
øeno 11 akcí, které se budou konat v roce 2007.

V prùbìhu roku se pravidelnì (popø. dle potøeby) konala jednání Správní rady a Pracovní
skupiny, a to v�dy jednou za dva mìsíce.

K 31. 1. 2006 byla ukonèena Smlouva o doèasném vedení kanceláøe s firmou
G-PROJECT, s.r.o. a poèínaje 1. únorem 2006 byla na základì Smlouvy o vedení kanceláøe touto
aktivitou povìøena Jihoèeská centrála cestovního ruchu.



Slo�ení SR v roce 2006:
Bláha Jindøich Ing. (Mìsto Sobìslav)
Fatková Jitka (Jihoèeská centrála cestovního ruchu) - místopøedsedkynì
Hála Miroslav (Mìsto Èeský Krumlov)
Horejsková Lenka Ing. (Mìsto Tábor)
Houdková Marcela Ing. (Mìsto Tøeboò)
Jarolímek Michal Mgr. (Novohradská obèanská spoleènost) - pøedseda
Lafata František Ing. (ÈSAD Jihotrans a.s.)
Maryška Zdenìk (Mìsto Jindøichùv Hradec)
Popelová Ivana Ing. (Statutární mìsto Èeské Budìjovice)
Sládek Miroslav Ing. (Mìsto Písek)
Stráský Jan PhDr. (Krajský úøad Jihoèeského kraje) - místopøedseda
Zeman Josef Ing. (Mìsto Písek) - místopøedseda

Jednání SR se v roce 2006 konala v tìchto termínech:
4. ledna, 22. února, 12. dubna, 3. kvìtna, 28. èervna, 6. záøí, 23. øíjna, 12. prosince.

Dozorèí rada, její� volební období je rovnì� tøíleté, má tøi èleny:
Bednáø Marek Ing. (ÈSOB)
Beneš Miroslav Ing. (Svaz mìst a obcí Jihoèeského kraje)
Schinko Robin Ing. arch. (Jihoèeský kraj) - pøedseda

K 30. 9. 2006 rezignoval na své èlenství v Dozorèí radì Ing. Marek Bednáø a byl nahrazen
Mgr. Lenkou Medovou, zástupkyní ÈSOB.

V roce 2006 se konala jednání Dozorèí rady v termínech 27. dubna a 14. èervna.

Pracovní skupina naplòuje plán èinnosti NJC, který je navrhován pro jednotlivé roky, záro-
veò se podílí na realizaci aktivit vyplývajících z projektové èinnosti NJC a navrhuje námìty na
další aktivity NJC vedoucí k rozvoji cyklistiky a cykloturistiky v Jihoèeském kraji.

2.5. Dozorèí rada

2.6. Pracovní skupina
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Pracovní skupina NJC pracovala v roce 2006 v následujícím slo�ení:

Bosák Michal (Krajský úøad Jihoèeského kraje)
Èerný Zdenìk (Obec Nadìjkov)
Dosedìl Miroslav (Pojiš�ovna Kooperativa)
Fatková Jitka (Jihoèeská centrála cestovního ruchu)
Flašar Jan PhDr. (Správa CHKO Blanský les)
Hlo�ek Pavel Mgr. (Euroregion Silva Nortica)
Hoch Antonín
Chmelík Petr
Jarolímek Michal Mgr. (Novohradská obèanská spoleènost)
Krausová Eva (Mìstský úøad Strakonice)
Maèuda Pavel (MCU UNIOS)
Malík Václav (Mìstský úøad Kaplice)
Marek Pavel Mgr. (Nadace Jihoèeské cyklostezky)
Mareš Stanislav
Markvart Karel Mgr. (Klub èeských turistù)
Müllerová Hana (Krajský úøad Jihoèeského kraje)
Picek Miloš (Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.)
Stašková Zdeòka (Mìstský úøad Jindøichùv Hradec)
Sládek Miroslav Ing. (Mìsto Písek)
Srb Vojtìch Bc. (Krajský úøad Jihoèeského kraje)
Sviták Marek Ing. (Elektrárna Temelín)
Šram Michal Ing. (Magistrát mìsta Èeské Budìjovice)
Štemberk Josef Mgr. (Správa NP a CHKO Šumava)
Toušek Zdenìk Mgr. (Klášter sv. Petra a Pavla øádu servitù)
Velíšek Vít
Veselá Libuše
Votøel Vladimír Ing. (ÈSAD Jihotrans a.s.)

Jednání Pracovní skupiny NJC se konala v roce 2006 v tìchto termínech:
6. února, 7. èervna, 6. záøí, 8. listopadu.
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3. Významné výstupy z jednání
Správní rady a Pracovní skupiny

Na prvním jednání v roce 2006, které se konalo dne 4. 1., odsouhlasila Správní rada (SR) podá-
ní �ádosti na Krajský úøad Jihoèeského kraje o posunutí termínu ukonèení realizace projektu
Koncepce cyklistické dopravy v Jihoèeském kraji do 30. 9. 2006, této �ádosti bylo následnì vyho-
vìno. SR na tomto jednání odsouhlasila následující priority NJC pro rok 2006:

- realizace cyklistických akcí
- vyznaèení nové cyklotrasy, údr�ba stávajícího znaèení
- dokonèení auditu cyklotras a cyklostezek
- pøedání dílèích výsledkù auditu informaèním centrùm, mìstským a obecním úøadùm
- pokraèování v realizaci projektù Vltavské, Otavské a Pøíhranièní stezky a cyklistické stezky

kolem Tøebonì
- dokonèení projektu A1/11 Koncepce cyklistické dopravy Jihoèeského kraje a jeho imple-

mentace
- fundraising a navr�ení nadaèního programu
- plnìní úkolù vyplývajících ze smluv o partnerství
- pøedlo�ení projektu do programu SROP na zajištìní managementu NJC vè. platu managera
Na svém druhém jednání odsouhlasila SR NJC návrhy projektù do Grantového programu Jiho-

èeského kraje, následnì byly �ádosti o poskytnutí finanèního pøíspìvku na realizaci projektù do
Grantového programu pøedlo�eny, dvì ze tøí pøedlo�ených �ádostí byly schváleny (viz kapitola 5.
Projektová èinnost).

Na v poøadí ètvrtém jednání schválila SR NJC návrh Výroèní zprávy NJC za rok 2005 zpracovaný
sekretariátem Nadace Jihoèeské cyklostezky.

Na svém pátém jednání povìøila SR NJC koordinaèní skupinu pøípravou smluv o poskytnutí
finanèního pøíspìvku v souladu se smlouvou uzavøenou mezi Jihoèeským krajem a NJC, dále pak
SR NJC schválila zámìr grantového programu a povìøila koordinaèní skupinu vypracováním
pravidel pro vyhlášení programu a výbìr �ádostí.

Na následujícím šestém jednání byla èlenùm SR NJC pøedstavena návrhová èást koncepce,
tato byla vzata na vìdomí.

Na sedmém jednání schválila SR NJC výbìr projektù a výši finanèní podpory v rámci grantové-
ho programu NJC a ulo�ila koordinaèní skupinì pøipravit grantové smlouvy.

Na posledním jednání v roce 2006 odsouhlasila SR NJC návrh grantové smlouvy a vzala na
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vìdomí zprávu pøedsedy SR NJC o hospodaøení NJC k 12. 12. 2006 a výhledu finanèních tokù pro
období do èervna roku 2007.

V rámci elektronického hlasování bylo m.j. odsouhlaseno pøemístìní sídla NJC z adresy Èeská
144/66, 370 01 Èeské Budìjovice na adresu U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Èeské Budìjovice.

Mezi hlavní úkoly Pracovní skupiny (PS) NJC v roce 2006 spadalo:
- pokraèování v auditu cyklistických tras a stezek na území Jihoèeského kraje
- pøíprava cyklistických akcí pro veøejnost
- pøevzetí patronátu nad vybranými cyklistickými trasami na území Jihoèeského kraje
- pøíprava kalendáøe cyklistických a cykloturistických akcí na rok 2007
Na jednáních byli èlenové PS NJC informováni o èinnosti NJC, pøedevším pak o aktivitách

v rámci realizace projektù, o výsledcích probìhlých jednání apod.

4. Smluvní vztahy
V roce 2006 byly aktivity NJC podpoøeny finanèními prostøedky poskytnutými tìmito part-

nery:

Èeskoslovenská obchodní banka, a.s.:
- pøedmìtem Smlouvy o propagaci byla prezentace ÈSOB jako generálního partnera NJC pro

rok 2006 za ve smlouvì dohodnutých podmínek.
Výše finanèní podpory: 250.000 Kè

INTERSNACK a.s.:
- pøedmìtem Smlouvy o reklamní spolupráci je zajištìní propagace a reklamy pro

INTERSNACK a.s. za pøedem stanovených podmínek (smlouva se vztahuje na období
2005 - 2007).

Výše finanèní podpory pro rok 2006: 100.000 Kè

ÈEZ, a.s.:
- pøedmìtem Smlouvy o poskytování reklamy je závazek NJC poskytovat pro objednatele

reklamu a propagaci Jaderné elektrárny Temelín ze Skupiny ÈEZ. Jaderná elektrárna Temelín ze
Skupiny ÈEZ se v rámci smlouvy stala v roce 2006 generálním partnerem cyklistických akcí
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Kolem kolem Netolic a Zavírání cyklistické sezóny (smlouva se vztahuje na období 2006 - 2007).
Výše finanèní podpory pro rok 2006: 500.000 Kè

NJC v roce 2006 uzavøela Smlouvu o partnerství, jejím� pøedmìtem je spolupráce pøi rozvoji
cyklistické dopravy v Jihoèeském kraji, s následujícími obcemi:

- na dobu urèitou 1 rok

- na dobu neurèitou (s tìmito obcemi uzavøela v roce 2005 NJC smlouvu na dobu urèitou,
v roce 2006 pak byla uzavøena smlouva na dobu neurèitou):

, Hluboká nad Vltavou, ,

- na dobu neurèitou
, Štìkeò, Tábor

V platnosti nadále zùstaly Smlouvy o partnerství uzavøené s následujícími obcemi v roce
2005:

- na dobu urèitou 2 roky

- na dobu neurèitou
Benešov nad Èernou, Bernartice, , , , Borová Lada, Èejetice,

Èerná v Pošumaví, , , Døíteò, , ,
Chlum u Tøebonì, Kamýk nad Vltavou, , , Kluèenice, Køem�e, ,

, , Lomnice nad Lu�nicí, , Netolice, Nová Pec, Nová Vèelnice, Nové
Hrady, , Roudné, , , , , , , ,

, , Suchdol nad Lu�nicí, Svatý Jan nad Malší, Ševìtín, ,
, , Velešín, , Veselí nad Lu�nicí, , ,

Zvíkovské Podhradí

Tuènì jsou oznaèeny obce, které v roce 2006 uhradily pøíspìvek vyplývající ze smlouvy. NJC
v roce 2006 získala finanèní pøíspìvky od obcí v celkové výši 218.248 Kè.

Dubné

Bechynì Horní Planá Sobìslav

Jindøichùv Hradec

Lhenice

Besednice Blatná Borovany
Èeské Budìjovice Dolní Dvoøištì Hora�ïovice Horní Vltavice

Kaplice Katovice Kun�ak Lipno
nad Vltavou Lišov Malonty

Rejštejn Rudolfov Øímov Sezimovo Ústí Slaník Srní Sto�ec Strakonice
Støelské Hoštice Studená Trhové Sviny
Týn nad Vltavou Úsilné Velké Hydèice Vlachovo Bøezí Vidov
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5. Projektová èinnost
5.1. Projekty ukonèené v roce 2006
NJC pøedlo�ila v roce 2006 �ádosti o finanèní podporu projektù do následujících grantových

a dotaèních programù s tímto výsledkem:

Cyklistické akce v Jihoèeském kraji
výše po�adovaného grantu 162.400 Kè
výše poskytnutého grantu 140.000 Kè
skuteèná výše rozpoètu projektu 175.069,50 Kè
aktivity projektu
- realizace cyklistické akce Zavírání cyklistické sezóny (viz kap. 7. Cyklistické akce)
- výroba trièek pro úèastníky akce
- vydání kalendáøe cyklistických akcí na rok 2007

Víkend na kole
výše po�adovaného grantu 194.400 Kè
�ádost nebyla schválena, projekt nebyl realizován

Cykloturistické stezky Ji�ních Èech - doplnìní a renovace cykloturistického znaèení
výše po�adovaného grantu 558.000 Kè
výše poskytnutého grantu 500.000 Kè
skuteèná výše rozpoètu projektu 627.183,50 Kè
projekt byl ukonèen v roce 2006
aktivity projektu
- nákup 17 ks pøístrojù GPS, vè. elektr. mapového podkladu, software
- monitoring chybìjícího a ponièeného znaèení na cyklotrasách pomocí GPS
- výbìr firmy, která provedla doplnìní nového a renovaci stávajícího znaèení (2 etapy)
- nákup samostatných znaèek pro další vyu�ití pøi doplòování a renovaci znaèení

projekt byl ukonèen v 05/2006
bylo po�ádáno o proplacení grantu ve výši 1.723.661 Kè

Grantový program Jihoèeského kraje Produkty a slu�by v cestovním ruchu

Grantový program Jihoèeského kraje Rozvoj infrastruktury podporující šetrnou turistiku

Spoleèný regionální operaèní program - opatøení 5.4.1 Rozvoj slu�eb pro cestovní ruch
Jihoèeský kraj - cyklistù ráj

�

�

�

�
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5.2. Projekty s termínem ukonèení v letech následujících

5.3. Ostatní

INTERREG IIIA Èeská republika - Svobodný stát Bavorsko

Spoleèný regionální operaèní program - opatøení 5.4.1 Rozvoj slu�eb pro cestovní ruch

Otavská cyklistická stezka putování krajem Karla Klostermanna
výše poskytnutého grantu 1.473.234 Kè (bude proplaceno po realizaci projektu)
èerpání rozpoètu k 31. 12. 2006: 173.893,50 Kè
projekt bude ukonèen v 03/2007
aktivity projektu
- provedena vyhledávací studie Otavské cyklostezky
- zahájeno zpracování projektù podle katastrù obcí nebo mikroregionù
- poèátek spolupráce se Spolkem Karla Klostermanna
- spolupráce se Správou NP Šumava v úseku Modrava - Velký Babylon
- spolupráce s LÈR �elezná Ruda v úsecích u Velkého Babylonu a Dlouhé Vsi

Vltavská cyklistická stezka - dovolená na kole v Povltaví
�ádost byla ve 2. kole vybrána k podpoøe
výše poskytnutého grantu 3.586.608 Kè
èerpání rozpoètu k 31. 12. 2006: 39.053,90 Kè

Na základì Smlouvy o poskytnutí vázaného finanèního pøíspìvku poskytl v roce 2006 Jiho-
èeský kraj Nadaci Jihoèeské cyklostezky finanèní pøíspìvek ve výši 3.000.000 Kè za úèelem
„Výstavby a zpracování dokumentace a vyhledávacích studií úsekù cyklistických stezek".

Tento pøíspìvek byl NJC pøerozdìlen následujícím zpùsobem:
- Mìsto Písek - realizace projektu „Regenerace Sedláèkovy stezky - údr�ba a výstavba cyklistic-

ké stezky (úsek Písek - plynová lávka pøes Otavu); výše poskytnutého finanèního pøíspìvku
2.500.000 Kè,

- Mìsto Písek - realizace projektu „Regenerace Sedláèkovy stezky - výstavba cyklistické
stezky); pøíspìvek ve výši 100.000 Kè byl pùvodnì urèen Mìstu Týn nad Vltavou, které však
nemohlo realizovat projekt ve stanoveném termínu, proto byl tento pøíspìvek nabídnut Mìstu
Písek,

- Svazek obcí regionu Písecko - projektová dokumentace na výstavbu cyklistické stezky
v katastru obcí Kestøany, Putim, Písek; výše poskytnutého finanèního pøíspìvku 150.000 Kè,

- Mìsto Strakonice - projektová dokumentace pro úsek Otavské cyklistické stezky v úseku

�

�

�

�

�

�

�
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Nový Dra�ejov - Katovice; výše poskytnutého finanèního pøíspìvku 80.000 Kè,
- Obec Štekeò - projektová dokumentace pro úsek v katastru obce Štekeò; výše poskytnutého

finanèního pøíspìvku 70.000 Kè,
- Mìsto Hluboká nad Vltavou - zpracování projektové dokumentace „Cyklostezka Hluboká

nad Vltavou - Purkarec“; výše poskytnutého finanèního pøíspìvku 66.834 Kè,
- Zd. Kuèera - projektová pøíprava tématické cyklostezky v úseku Purkarec - Rachaèky, pøíspì-

vek ve výši 33.098 Kè byl uhrazen pøímo Nadací Jihoèeské cyklostezky.

6. Grantový program
Dne 11. 9. 2006 vyhlásila Nadace Jihoèeské cyklostezky svùj první grantový program zamìøe-

ný na podporu poøádání cykloturistických akcí. Cílem grantového programu bylo vytvoøení
nabídky akcí urèených pro širokou veøejnost, stejnì jako podpora poznávání zajímavých míst
Jihoèeského kraje, zdravý �ivotní styl jeho obèanù a propagace cykloturistiky coby šetrné
dopravní alternativy.

Grantový program s celkovou finanèní alokací ve výši 100.000 Kè mohl být vyhlášen pøede-
vším díky poskytnutí finanèních prostøedkù ze strany partnerù NJC - ETE ze Skupiny ÈEZ
a ÈSOB.

Pro podporu poøádání akcí se NJC rozhodla poté, co sama zaèala poøádat cyklistické akce pro
širokou veøejnost, kterých se úèastnily desítky a nìkdy i stovky pøíznivcù cyklistického sportu.
NJC tak zjistila, �e poptávka po tìchto akcích ze strany jak potenciálních zájemcù o úèast tak
i zájemcù o organizování akcí pøevyšuje stávající nabídku.

K 16. øíjnu 2006, tedy ke dni, na který byla stanovena uzávìrka, bylo pøedlo�eno celkem 14
�ádostí. Výbìrová komise, kterou tvoøili èlenové Správní rady NJC, následnì na svém zasedání
dne 23. 10. 2006 vybrala na základì ohodnocení pøedem daných kritérií (schopnost a pøiprave-
nost �adatele, hospodárnost a efektivita rozpoètu, vhodnost trasy z hlediska bezpeènosti
a nároènosti, vhodnost trasy z hlediska nabídky dalších turistických cílù, kvalita organizaèního
a technického zabezpeèení, míra inovativnosti a originality akce) celkem 11 akcí, jejich� konání
Nadace v roce 2007 finanènì podpoøí:

21. 4. 2007/3.000 Kè MìDDM Týn nad Vltavou

1. 5. 2007/15.000 Kè Mìsto Nová Bystøice

název projektu/termín konání/výše podpory �adatel

1. Krásy krajiny a pamìtihodnosti oèima cyklisty

2. Otevírání cyklistické sezóny v Èeské Kanadì
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3. Cyklistický výlet na hrad Dobronice u Bechynì za historií a šermem

4. Jaro na blatech

5. Sedláèkova stezka na kolech

6. Vzpomínka na Christiana Battagliu a Karla Klostermanna

7. Kolem kolem Netolic

8. Na kole severním Pootavím

9. Po trati budìjovického maratonu

10. Na kole, kam oko ze Zlaté hory dohlédne

11. Slavnosti plodù

12. 5. 2007/6.000 Kè Mìsto Tábor

19. 5. 2007/12.000 Kè Mìsto Veselí nad Lu�nicí

26. 5. 2007/6.000 Kè Obec Zvíkovské Podhradí

23. 6. 2007/12.000 Kè Mìsto Strakonice

21. 7. 2007/6.000 Kè Mìsto Netolice

29. 7. 2007/17.000 Kè Tìlových. jednota Vysokohor. sporty Písek

25. 8. 2007/3.000 Kè Cyklošvec o.s.

22. 9. 2007/12.000 Kè Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch

28. 10. 2007/8.000 Kè Mikroregion Chelèicko-Lhenický

7. Cyklistické akce
V roce 2006 poøádala NJC pro veøejnost následující cyklistické akce (v pøípadì akce Kolem

kolem Netolic bylo poøadatelem Mìsto Netolice, NJC byla partnerem):

datum konání: 22. 4. 2006
trasa: Tábor - Èervená Lhota - Kardašova Øeèice - Jemèina
poèet úèastníkù: 120

datum konání: 15. 7. 2006
trasa: Netolice - Lomec - Libìjovice - Netolice
poèet úèastníkù: 100

datum konání: 28. 10. 2006
trasa: Studená - Daèice
poèet úèastníkù: 200

Otevírání cyklistické sezóny

Kolem kolem Netolic

Zavírání cyklistické sezóny
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8. Prezentace
8.1. Edièní èinnost

8.2. Tiskové konference

8.3. Výstavy a veletrhy

8.4. Internet

V roce 2006 vydala NJC tøi èísla Informaèního bulletinu, ve kterém své zøizovatele, partnery
i pøíznivce informovala o èinnosti, o pøipravených èi realizovaných akcích a aktuální situaci
v oblasti podpory a rozvoje cykloturistiky v Jihoèeském kraji.

V rámci realizace projektu Jihoèeský kraj - cyklistù ráj, který byl spolufinancován z grantové-
ho programu SROP, vydala NJC v nákladu 3 x 7.000 ks (4.000 ks v èeské a po 1.000 ks v nìmecké,
v anglické a holandské jazykové mutaci) stejnojmenné propagaèní materiály s popisem tras
Kvilda - Vyšší Brod, Vyšší Brod - Tøeboò, Tábor - Hluboká nad Vltavou. Tyto materiály vedle
samotného popisu trasy obsahují informace o mo�nostech ubytování, stravování èi dalších
doprovodných slu�bách pro cyklisty, dále pak mapu s vyznaèením trasy a jejím auditem.
V nákladu 5.000 ks vydala NJC v rámci realizace projektu Cyklistické akce v Jihoèeském kraji
Kalendáø cyklistických a cykloturistických akcí Jihoèeského kraje 2007. Kalendáø obsahuje
informace v èeské, nìmecké a anglické jazykové verzi.

NJC informovala o své èinnosti, resp. o konání cyklistických akcí zamìøených na otevírání
a zavírání cyklistické sezóny 2006 na dvou tiskových konferencích, které se konaly ve dnech
14. 4. a 2. 10.

Zejména nabídka Jihoèeského kraje v oblasti cykloturistiky, ale i aktivity NJC, byly prezento-
vány na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brnì (12. - 15. 1.) a Holiday World v Praze (23.
- 26. 2.). Prostøednictvím Jihoèeské centrály cestovního ruchu byly aktivity NJC prezentovány
na veletrzích Dovolená a Region v Ostravì (21. - 23. 4.) a MADI v Praze (2. - 4. 11.). V oblasti
zahranièní prezentace byly pak pøedevším materiály Víkend na kole prezentovány na výstavì
cestovního ruchu v Utrechtu (10. - 15. 1. v rámci úèasti Krajského úøadu Jihoèeského kraje) a na
Výstavì tøí zemí v Pasovì (18. - 26. 3. v rámci úèasti Jihoèeské centrály cestovního ruchu).

NJC provozuje internetové stránky www.jihoceske-cyklostezky.cz. Tyto stránky jsou prùbì�-
nì aktualizovány, poskytují informace nejen o èinnosti NJC, ale pøedevším aktuální informace
z oblasti cyklistiky a cykloturistiky vè. tipù na cyklistické výlety po Jihoèeském kraji.



9. Hospodaøení

Pøevod zùstatku z roku 2005: 987.151 Kè
- úèet 973.604 Kè
- pokladna 13.547 Kè

Pøíjmy celkem: 6.226.104 Kè
z toho:
- pøíspìvky mìst 218.248 Kè
- pøíspìvky sponzorù 850.000 Kè
- pøíspìvky Jihoèeského kraje 3.100.000 Kè
- pøíjmy získané na projektovou èinnost 640.000 Kè

Výdaje celkem: 7.190.366 Kè
z toho:
- výdaje v hotovosti* 80.671 Kè
- správa Nadace (bank. poplatky za vedení bì�ného úètu,
zpracování úèetního auditu, vedení úèetnictví) 35.320 Kè
- edièní èinnost (bulletiny, Víkend na kole, tiskoviny v rámci
realizace akcí pro veøejnost atd.) 648.787 Kè
- trièka, dresy 448.809 Kè
- vedení sekretariátu NJC 111.900 Kè
- nákup GPS 100.000 Kè
- prezentace na výstavách a veletrzích 44.400 Kè
- pøerozdìlení vázaného finanèního pøíspìvku JèK 3.000.000 Kè
- výdaje v rámci projektové èinnosti** 2.312.879 Kè
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Zùstatek k 31. 12. 2006: 15.218 Kè
- úèet*** 9.342 Kè
- pokladna 5.876 Kè

Celkové roèní náklady nadace související s její správou nepøevýšily v roce 2006
20% nadaèního jmìní k 31. 12. 2006.

Pozn.:
* Jde o veškeré výdaje hrazené v hotovosti, nìkteré z nich byly hrazeny v rámci

projektové èinnosti.
** Polo�ka „projektová èinnost“ je pouze informativní, je souètem finanèních

prostøedkù vydaných v rámci realizace projektù, nejde o souèet �ádných výše uvede-
ných polo�ek.

*** NJC disponuje tøemi bankovními úèty, tj. bì�ným úètem a dále dvìma úèty
zøízenými k projektùm Jihoèeský kraj - cyklistù ráj a Otavská cyklistická stezka.
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10. Vyjádøení nezávislého auditora





Výroèní zpráva byla zpracována v souladu se zákonem è. 227/1997 Sb.,
o nadacích a nadaèních fondech, a dále v souladu se zøizovatelskou smlouvou,

statutem a rozhodnutími správní rady.

Generální partner

Partneøi


