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ZÁPIS 01/2016 
z jednání správní rady Asociace měst pro cyklisty, 

které se uskutečnilo na RegionTour v Brně dne 14.1.2016 a to na stánku Asociace měst 
pro cyklisty pod značkou Město s dobrou adresou. 

 
 

1. Úvod  

Proběhlo hlasování správní rady Asociace měst pro cyklisty. 

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ VE VŠECH BODECH BYL NÁSLEDUJÍCÍ: 

Počet hlasujících: 7 

Pro:   7 

Proti:   0 

Zdrželo se:  0 

Výsledek:  SCHVÁLENO 

 
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) SCHVALUJE 
termín a místo další valné hromady. Ta se uskuteční dne 2.3.2016 od 12:00 v Hradci 
Králové 
 
a POVĚŘUJE 
Ing. Jaroslava Martinka, jednatele asociace, připravit podklady k této valné hromadě, 
včetně výroční zprávy za rok 2015, kterou ještě před touto valnou hromadou nechá schválit 
Správní radou Asociace měst pro cyklisty. 
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3) SCHVALUJE 
komunikační strategii pro rok 2016, pod názvem „Města s dobrou adresou“. Principy jsou 
popsány prostřednictvím informací na webech www.dobramesta.cz (ten je zaměřen na 
širokou veřejnost) a www.cyklokonference.cz (ten je zaměřen na odbornou veřejnost) 
 
Součástí komunikační strategie jsou zejména tyto akce: 

 Uspořádat konferenci Města s dobrou adresou, která se uskuteční v Jihlavě na 
přelomu dubna a května 2016 

 Realizovat putovní „dánskou“ výstavu Města s dobrou adresou, která je popsána na 
tomto odkaze: http://dobramesta.cz/priklady-z-praxe/danska-vystava-good-city/  

 Realizovat soutěž Tady žiju, která je popsána na tomto odkaze: 
http://dobramesta.cz/zapoj-se/pomoz-najit-mista-s-dobrou-adresou/ 

 Města si rezervují své „městské komunikační“ stránky - www.mesto.dobramesta.cz, 
neboli, www.olomouc.dobramesta.cz, www.zlin.dobramesta.cz, 
www.jihlava.dobramesta.cz, atd. Detaily budou vysvětleny na valné hromadě. 

 
Součástí této komunikační strategie je skutečnost, že cílem není zviditelňovat značku 
„Asociace měst pro cyklisty“, ale značku „Město s dobrou adresou“. Je to paradox dnešní 
doby. Každý chce hlavně propagovat svou organizaci, svou značku, ale naše asociace 
vznikla proto, aby věci změnila, nikoliv, aby se propagovala. Na druhé straně se každý ptá, 
kdo stojí za značkou „Město s dobrou adresou“. Z odpovědí je zřejmé, že právě asociace. 
Paradoxně tím možná získá větší kredit, než kdyby chtěla propagovat hlavně sebe. Na 
stránkách www.cyklomesta.cz pak každá složka začíná odkazem na www.dobramesta.cz.  
 
a POVĚŘUJE 
Ing. Jaroslava Martinka, jednatele asociace, připravit podklady pro vysvětlení této 
komunikační strategie na valné hromadě Asociace měst pro cyklisty (poznámka: akce 
„komunikační strategie“ jsou popsány zde: http://dobramesta.cz/zapoj-se/) 

 
4) SCHVALUJE 
realizovat projekt Česko jede a to v souladu s dotací, kterou dostanemena kterou byla 
podána žádost na od MMR dne 30. 10. 2015 a dále uspořádat v průběhu roku další 
konferenci Česko jede.  
 
a POVĚŘUJE 
Ing. Jaroslava Martinka, jednatele asociace, připravit podklady k této aktivitě na valnou 
hromadu Asociace měst pro cyklisty. 
 
5) SCHVALUJE VSTUP NOVÝCH ČLENŮ 

přidružené členství několika organizací a to ve vztahu k posílení značky Město s dobrou 
adresou, která ukazuje, že podporovat cyklistickou dopravu lze jen v kontextu celé městské 
udržitelné mobility: Ústecký kraj, Česká parkovací asociace 
(http://www.cyklokonference.cz/temata/management-parkovani/) , Svaz cestujících ve 
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veřejné dopravě (http://www.cyklokonference.cz/temata/verejna-doprava-a-
intermodaluta/), Tým silniční bezpečnosti 
(http://www.cyklokonference.cz/temata/bezpecnost/), Nadace Partnerství a Cykloklub 
Kučera Znojmo,   

Dále schvaluje kontaktovat další města, kraje a organizace, aby vstoupily do Asociace měst 
pro cyklisty. Kromě výhod členství je také třeba zdůraznit význam týmové spolupráce při 
budování značky Města s dobrou adresou: http://dobramesta.cz/o-nas/  

POVĚŘUJE : 
Ing. Jaroslava Martinka, jednatele asociace informovat o schválení přidruženého členství 
dané organizace a zpracovat zprávu na webu www.cyklomesta.cz . Dále kontaktovat další 
organizace. Tento úkol se doporučuje realizovat i členům Správní rady Asociace měst pro 
cyklisty. 
 
 
6) SCHVALUJE 
provizorní rozpočet asociace, který je navržen do 2.3.2016, do jednání valné hromady, kdy 
se bude schvalovat rozpočet pro rok 2016 z nových členských příspěvků. Provizorní 
rozpočet pracuje pouze se ziskem hospodaření asociace z poslední tří let činící 295.000 
tis. Kč. Pro první dva měsíce jsou finance vyhrazeny pro podporu značky Město s dobrou 
adresou v celkové výši 271.180 Kč. 

a. na službu za odvedenou práci pro jednatele Ing. Jaroslava Martinka ve výši 
35.000 Kč / měsíc. Hodinová sazba je dohodnutá na standardních 350 
Kč/hod., kdy se předpokládá odpracovat 100 hodin na měsíc a to ve spojení 
s podporou budování značky Města s dobrou adresou.  Za leden a únor se tak 
jedná o částku o 70000 Kč. S touto taxí je spojena i skutečnost, že Ing. 
Jaroslav Martinek bude na CDV pracovat jen na poloviční úvazek, kdy jeho 
činnost nebude spojena s touto značkou (zejména se zaměří na realizaci 
SUMP pro Olomouc a na kampaň pro Jihlavu). Zároveň bylo ale dohodnuté, 
že bude vyvolána schůzka s MD, neboť podpora budování značky Města 
s dobrou adresou by měla být financována především z prostředků MD 
směrem k CDV, jako odborného garanta. Zatím se tak neděje.  

b. na mzdy pro Moniku Martinkovou, na překladatelskou činnost (překlad webu 
www.dobramesta.cz do angličtiny a překlad dalších dokumentů pro složku 
Zahraniční příklady: http://dobramesta.cz/priklady-z-praxe/zahranicni-
priklady/. (hlavní pracovní poměr, 20 hodin týdně při sazbě 220 Kč/hodinu, 
neboli při všech odvodech se jedná o částku 26.600 Kč/měsíc. Za dva měsíce 
se jedná o částku 53.200) 

c. na mzdu za dohodu o provedení práce pro Jitku Vrtalovou v částce 10000 Kč/ 
měsíc. Tedy 20.000 Kč na dva měsíce. 

d. Na ČD IN-kartu 100 na rok 2016 pro jednatele Ing. Jaroslava Martinka ve 
výši 24.980 Kč. 
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e. Marketingové služby spojené s podporou značky Města s dobrou adresou 
nepřekročí částku 100.000. Kč (doplatek za web www.dobramesta.cz, za 
RegionTour 2016, za vizitky Města s dobrou adresou, za propagaci Facebooku 
Města s dobrou adresou, za anglickou verzi webu www.dobramesta.cz, 
rezerva ve výši 100 tis. Kč).  

f. další cestovné pro pracovní tým asociace, maximálně vy výši 3.000 Kč) 
 
 
 

 
 

Jednatel Asociace měst pro cyklisty 
Jaroslav Martinek 

 

http://www.dobramesta.cz/
http://www.dobramesta.cz/
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