INTERNÍ ZPRAVODAJ: 02/2013
19. 8. 2013
ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
1. Pro asociaci byla vybrána účetní, Gabriela Vojtíšková - GabrielaVojtiskova@seznam.cz, abychom
měli jistotu, že naše účetnictví bude v pořádku.
2. Pro rok 2013 povedeme jednoduché účetnictví. Sazbu pro účetní je možno stanovit podle hodinové
sazby (220,-kč/hodinu), nebo podle účetní dokladů. Každopádně nebude zaměstnankyní asociace,
bude pracovat na IČO.
3. PŘÍJEM: Na účet zatím byly zaslány příspěvky od těchto měst: Karlovy Vary, Kroměříž, Jihlava, Nové
Město nad Metují, Opava, Otrokovice, Šternberk, Tábor, Uherské Hradiště, Uničov a Zlín. Podle

„Organizačního řádu Asociace“ má člen uhradit do dvou měsíců od vzniku členství
poplatek. Prosíme o jeho zaslání na daný účet. Do zprávy pro příjemce napište jméno
města.
4. PŘÍJEM: Pokud na cyklokonferenci v Pardubicích budou vystavovat nějaké firmy v rámci EXPO, pak
jim bude fakturován poplatek, který půjde právě na konto sdružení (i proto potřebujeme mít účetní,
aby hlídala tyto faktury)
5. VÝDEJ: Z účtu bylo vybráno dne 19.8.2013 5000,-kč. Peníze budou použity na zakoupení 220 obálek
formátu A4 a na zaplacení poštovného do 220 měst. Obálka bude obsahovat publikaci „Příběhy“ a
zvací dopis do sdružení. Zbylé prostředky budou použity na drobné paragony. Paragony budou
vedeny v pokladním deníku.
6. VÝDEJ: ještě před založením sdružení tři města Opava, Zlín a Jihlava (kteří byly iniciátoři založení
asociace), souhlasila s tím, aby jsme u firmy VIRTUALIS objednali tyto služby: vytvoření loga a
hlavičkového papíru sdružení: 8 000,- Kč, brožura „Příběhy“ - grafika + zlom 32 stran: 10 000,- Kč a
web asociace - cykloměsta za 17 000,- (práce s mapou a odkazy, nová grafika + archív – změna z UH
charty na Asociaci, administrace, kompletní nové informace na webu – změna z UH charty na
Asociaci). Celkem se jedná o 35 000,- Kč, + 21% DPH. Faktura bude ovšem i tak uhrazena až po
odsouhlasení Správní radou.
7. BUDOUCÍ VÝDEJ: Pro ostatní výdaje bude nejprve vytavena objednávka a to na základě
souhlasu Správní rady. Jednatel zatím navrhuje – rozsáhlá změna portálu www.cyklomesta.cz
příprava na soutěž o Cykloměsto roku a zapojení veřejnosti, atd.), dále další tisk brožurky „Příběhy“.
Princip odměňování jednatele asociace a další členů týmu bude stanoven až na základě jednání
Správní rady a Valné hromady sdružení, které proběhnou dne 16.9.2013.

8. O vstup do Asociace, která nestihla podpis zakladatelské smlouvy, chtějí požádat tato
města: Jičín, Ralsko, Česká Lípa a Valašské Meziříčí. V tomto případě je nutné zaslat dopis
s žádostí o členství na jednatele asociace – více:
http://www.cyklomesta.cz/rubriky/dokumenty/zakladajici-listiny/ Zatím tak jen učinilo
Statutární město Mladá Boleslav.
9. Další jednání Správní rady a Valná hromada sdružení proběhnou během Cyklokonference
VIZE25, která proběhne ve dnech 16. – 17. 9. 2013 v Pardubicích.
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NEJBLIŽŠÍ PRACOVNÍ AGENDA:

10. Dne 25.7.2013 byl zaslán dopis na vedení SFDI s vyjádřením k principu hodnocení projektů
za rok 2013, s návrhy pro Pravidla SFDI pro rok 2014 a s nabídkou spolupráce pro rok 2014
(viz. dopis ze dne 25.7.2013). I tento dopis přispěl k vydání takových Pravidel pro rok 2014, kde jsou
zapracovány připomínky asociace.

11. Dne 12.8.2013 byl zaslán dopis na ministra dopravy Zdeňka Žáka s informací o založení sdružení a
s nabídkou spolupráce.

12. Dne 12.8.2013 byl zaslán dopis na odbor strategií ve věci principu finnacování cyklostezek ze
Strukturálních fondů EU.
13. Dne 12.8.2013 byl odeslán první kontaktní dopis na legislativní odbor MD s žádostí o urychlené

řešení legislativních záležitostí. Schůzka v této záležitosti proběhne dne 27.8.2013 za účasti
předsedy a jednatele sdružení.
14. Více informací k výše uvedeným dopisům lze si přečíst na
http://www.cyklomesta.cz/rubriky/projekty-aktivity/
15. CYKLOKONFERENCE – 16.-17.9.2013 PARDUBICE: z organizačních důvodů je potřeba znát
počty účastníků co nejdříve. Prosím zaregistrujte se na adrese www.cdv.cz/registrace/ .
Zatím se přihlásila jen tato města: Jihlava, Uherský Brod, Karlovy Vary, Třeboň, Pardubice, Tábor,
Nové Město nad Metují, Třinec, Moravská Třebová, Děčín, Uherské Hradiště

16. Prosím, překontrolujte si základní údaje k vašemu městu na
http://www.cyklomesta.cz/rubriky/mesta-asociace/. Zatím ne všechna města mi poslala
základní popis.
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