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Zápis z jednání č. 02/2015  
Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 
 

1. Úvod  

Jednalo se o hlasování správní rady Asociace metodou per-rollam prostřednictvím e-
mailu. Žádost o hlasování byla zaslána dne 20. 7. 2015. 

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: 

Počet hlasujících: 7 

Pro:   7 

Proti:   0 

Zdrželo se:  0 

Výsledek:  SCHVÁLENO – platí pro všechny body 

 
2. Text schváleného usnesení 

Správní rada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 
 
1)SCHVALUJE 
volbu zapisovatele a ověřovatele        
zapisovatel: Jaroslav Martinek, 
ověřovatel: Josef Novák. 
 
2) BERE NA VĚDOMÍ, 

 2.1. Ke dni 19. 7. 2015 je na účtu asociace 718 252 Kč, což umožnuje do konce roku 
2015 realizovat aktivity v souladu s usnesením Valné hromady ze dne 9.4.2015 
v plném rozsahu. 

 2.2. Ke dni 19.7.2015 má asociace již 56 členů. Novými členy jsou Znojmo, Písek, 
Kadaň, Krnov, Praha 20, Praha-Libuš. Seznam je uveden zde: 
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/. 

 

 
3) SCHVALUJE, 
u příležitosti 2.výročí založení Asociace měst pro cyklisty zpropagovat její hlavní výstupy za 
celé období a současně prezentovat stávající aktivity probíhající v souladu s usnesením 
Valné hromady ze dne 9.4.2015.  Přehled klíčových aktivit pro mediální výstupy je uveden 
v příloze tohoto dokumentu.  

http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/
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a 
POVĚŘUJE : 
Ing. Jaroslava Martinka, jednatele asociace, připravit tiskovou konferencí, která proběhne 
dne 27.7.2015 na MD za účasti 1. náměstka ministra dopravy Tomáše Čočka. 
 
4) SCHVALUJE  
přípravu vzdělávacích akcí: 

 konference Česko jede, která se uskuteční ve dnech 15 – 16.9. 2015 v Domažlicích. 
Cílem konference je ukázat další směřování asociace v oblasti aktivní turistiky. 

 setkání cyklokoordinátorů, které se uskuteční dne 23.9.2015 v Nymburce (případně 
v Lysé nad Labem). 

 Realizaci soutěže „Tady žiju“ – více: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/soutez-
tady-ziju/  
  

Tato podpora bude spojena s uvolněním finančních prostředků na příspěvky na 
konference. Souhrnný příspěvek nepřekročí ovšem výši 20.000 Kč. Na soutěž „Tady žiju“ 
může být vyčleněno až 100.000 Kč a to na komunikační aktivity a na ceny. 
 
a 
POVĚŘUJE : 
Ing. Jaroslava Martinka, jednatele asociace, připravit výše uvedené akce. 
 
 
5) SCHVALUJE  
změnu stanov Asociace měst pro cyklisty. Vzhledem k novému občanskému zákoníku se 
doporučuje změnit statut „zájmové sdružení právnických osob“ na „spolek“, aby  bylo 
možné žádat do národních programů, např. do programu SFŽP na čistou mobilitu, nebo do 
programu na podporu projektu NNO pro rok 2016 - měl by být vyhlášen na podzim 
(http://mzp.cz/cz/grantova_rizeni_pro_nno).. 
a 
POVĚŘUJE : 
Ing. Jaroslava Martinka, jednatele asociace, oslovit Ing. Hlaváčka, právníka asociace, aby v 
co nejkratší době připravil potřebné dokumenty a následně Ing. Jaroslava Vymazala, aby 
vyvolal hlasování per-rollam Valné hromady Asociace měst pro cyklisty o schválení změny 
statutu asociace. 
 
 
6) SCHVALUJE  
spolupráci na přípravě projektů pro nejbližší období a to jako žadatel, partner, či 
podporovatel: 

 6.1.  Jelikož asociace zatím nemůže žádat do programu SFŽP na čistou mobilitu, tak 
projekt podá CDV a asociace zde bude fungovat jako partner. Projekt bude zaměřen 
na marketing podpory udržitelné městské mobility, speciálně bude spojen s mottem 

http://www.cyklomesta.cz/aktivity/soutez-tady-ziju/
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/soutez-tady-ziju/
http://mzp.cz/cz/grantova_rizeni_pro_nno
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„Města s dobrou adresou“, se stejnojmennou výstavou, s besedami pro veřejnost o 
nových moderních dopravních řešení. Projekt bude podán do 31.8.2015. 
Financování bude řešeno až v rámci rozpočtu pro rok 2016.  

 6.2. Připravit  žádost o dotaci na MMR na realizaci projektu Česko jede. Příprava 
žádosti je ale podmíněna. Žádost začne být ale připravována až v momentě, kdy 
bude určitá garance ze strany MMR, že má cenu připravit tuto žádost. Žádost byla 
totiž již podána v roce 2014, ale byla zamítnuta, neboť prý nemáme s cykloturistikou 
žádné zkušenosti a přednost dostala Nadace Partnerství. I proto děláme konferenci 
v Domažlicích. 

 6.3. Účast na projektu pod názvem Koncepce Eurovelo v česko – polském příhraničí 
(od LB kraje až po MS kraj), který je připravován se všemi zainteresovanými kraji 
jak na českém, tak na polském území. Správní rada schválila jeho přípravu již v září 
2014 a byl schválen v prvním kole jako vlajkový projekt v OP česko-polského 
přeshraniční spolupráce Polská republika – Česká republika 2014 – 2020. Asociace 
zde plní funkci „koncepčního“ konzultanta za české území pro tvorbu jednotné 
koncepce. Celkový rozpočet pro asociaci činí 71 306 Euro a dotace činí 60 610 Euro. 
Realizace projektu je navržena až do 05/2019. Nyní se však žádost musí dopracovat 
do konkrétních detailů. Podaný projekt, který byl schválen v prvním kole je 
v příloze. 

 
POVĚŘUJE : 
Ing. Jaroslava Martinka, jednatele asociace: 

 6.1. Bude fungovat jako prostředník mezi CDV a Asociací při přípravě společné 
žádosti na SFŽP  

 6.2.  Připravit žádost o dotaci na MMR na realizaci projektu Česko jede, pokud bude 
vůle ze strany MMR podpořit tento projekt 

 6.3. Spolupracovat na finalizaci návrhu konceptu projektu pod názvem Koncepce 
Eurovelo v česko – polském příhraničí. 

 
POVĚŘUJE : 
Ing. Jaroslava Vymazala, předsedu Správní rady: 

 Podepsat připravené projekty.  
 
7) SCHVALUJE  
Tato rozpočtová opatření: Poprvé za období existence Asociace měst pro cyklisty udělení 
mimořádné odměny a to ve výši 20.000 Kč pro jednatele asociace Jaroslava Martinka a ve 
výši 20.000 Kč pro Jitkou Vrtalovou, která má na starosti PR asociace. Odměna můžebýt 
zaslána formou služby o dílo. 

 

Zapsal dne 23.7.2014 

Ing. Jaroslav Martinek 
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Seznam příloh: 

 Příloha 1 – Přehled klíčových aktivit pro mediální výstupy  

 Příloha 2 – podaný projekt Koncepce Eurovelo v česko – polském příhraničí 
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Příloha 1:  Přehled klíčových aktivit pro mediální výstupy 

 LEGISLATIVA: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/legislativa/.  
Podařilo se připravit legislativní „cyklobalíček“, který nyní míří do poslanecké 
sněmovny (připraven pozměňovací návrh pro projednávány zákon o provozu na 
pozemních komunikacích). Dále se podařilo připravit podklady pro novelizaci 
vyhlášky, která zahrnuje celou řadu dalších pro–cyklistických opatření.  
Co nás ale čeká: 

o už projednání návrhů vyhlášky naznačilo, že neexistuje jednotný výklad a tak 
je nutné i nadále monitorovat danou oblast. Ve spolupráci s městy bylo 
spuštěno legislativní okénko – „Spory a neshody“, kde již monitorujeme 
první případ: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/iniciovani-zmen-v-
cyklolegislative/spory-a-neshody/  

o je třeba podpořit přípravu nových Technických podmínek „Navrhování 
komunikací pro cyklisty. 
 

 FINANCE: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/finance/.  
Spolupodíleli jsme se na přípravě podmínek pro IROP, Cíl 1.2. a se SFDI jsme našli 
společný koncensus při posuzování projektu. Pokud budou připraveny projekty, tak 
není problém navýšit rozpočet SFDI na cyklistické stezky. Nově také bude možnost 
získat až 100% dotaci na zpracování projektových dokumentací na cyklostezky. Tato 
možnost bude určena především pro malé obce a bude také spojena s kampaní 
„Tady žiju“. V tomto kontextu jsou města žádána, aby informovala o své 
připravenosti na výstavbu cyklistické infrastruktury – více: 
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/finance/pripravenost/.   
Nejde ale jen o přímé finance do cyklistické infrastruktury. Ve spolupráci 
s ministerstvem zemědělstvím byly již zahájeny jednání o možnosti využití 
komplexním pozemkových úprav a protipovodňových opatření i pro zpřístupnění 
krajiny pro cyklistickou dopravu. Ve spolupráci s ŘSD, kraji se hledají možnosti na 
realizaci cyklistických pruhů na silnicích I., II. a III.třídy, pokud vedou obcemi a 
šířkové uspořádání komunikace umožnuje jejich realizaci. Do 24.7.2015 je možné 
připomínkovat pravidla SFDI - http://www.cyklomesta.cz/aktivity/finance/sfdi/ 
 

 MARKETING: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/marketing/  
Asociace měst pro cyklisty za podpory dánského velvyslanectví rozjela komunikační 
kampaň „Města s dobrou adresou“ - http://www.cyklokonference.cz/dobra-adresa/ 
. Jedná se o dlouhodobou kampaň, na jejichž realizaci mohou města získat 
prostředky z nového dotačního titulu SFŽP. Součástí komunikační strategie je i 
zapojení veřejnosti do přetváření našich měst. Někdy se může jednat jen o řešení 
rekonstrukce ulice, náměstí, celé městské čtvrti, nebo dokonce zpracování plánu 
městské mobility. Jako pomocný nástroj dostala města k dispozici putovní výstavu 
GOOD CITY, která jim může pomoci představit dané záměry. Bude také spuštěna 
soutěž „Tady žiju“ – více: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/soutez-tady-ziju/  
 
 

http://www.cyklomesta.cz/aktivity/legislativa/
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/iniciovani-zmen-v-cyklolegislative/spory-a-neshody/
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/iniciovani-zmen-v-cyklolegislative/spory-a-neshody/
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/finance/
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/finance/pripravenost/
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/finance/sfdi/
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/marketing/
http://www.cyklokonference.cz/dobra-adresa/
http://www.cyklomesta.cz/aktivity/soutez-tady-ziju/
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 VZDĚLÁVÁNÍ: http://www.cyklomesta.cz/aktivity/akademie-mestske-mobility/  
Městům je dlouhodobě nabízen vzdělávací program akademie městské mobility, 
který formou seminářů, osobních konzultací a poradenství představuje jednotlivá 
témata. Dne 23.7.2015 například proběhne seminář na téma Kampaně a 
komunikace. 

 
 

http://www.cyklomesta.cz/aktivity/akademie-mestske-mobility/

