Zápis z jednání č. 01/2014
Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty
1. Úvod
Jednalo se hlasování správní rady Asociace metodou per-rollam prostřednictvím e-mailu.
Žádost o hlasování byla zaslána dne 8. 1. 2014.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
Počet hlasujících:

7

Pro:

7

Proti:

0

Zdrželo se:

0

Výsledek:

SCHVÁLENO bez jediné připomínky

2. Text schváleného usnesení
Správní rada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty
1) SCHVALUJE :
volbu zapisovatele a ověřovatele
zapisovatel: Jaroslav Martinek,
ověřovatel: Pavel Brettschneider.
2)
SCHVALUJE :
svolání Valné hromady zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty s
termínem konání pondělí 31. březen 2014, s místem konání Vsetín (čas bude upřesněn):
 přijetí nových členů Asociace měst pro cyklisty (prozatím se jedná o tato města:
Frýdek-Místek, Kopřivnice, Most, Přerov);
 schválení případných dodatků v organizačním řádu a stanovách asociace;
 schválení čerpání finančních prostředků do konce roku 2014.
a

ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY
Wellnerova 3, 779 00 Olomouc, IČO: 01911996
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 3331748359/0800
Mobil.: +420 602 503 617, E-mail: info@cyklomesta.cz

www.cyklomesta.cz

ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY spojuje města podporující cyklistickou dopravu. Sdružení chce společně prosazovat nový pohled na dopravu v našich
městech, vychovávat odborníky a usilovat o zvýšení podílu jízdních kol jako plnohodnotného prostředku pro každodenní cesty.

POVĚŘUJE :
Ing. Jaroslava Vymazala, předsedu Správní rady, souvisejícími úkony se svoláním Valné
hromady.
3)
SCHVALUJE :
Výroční zprávu Asociace měst pro cyklisty rok 2013.
4)
SCHVALUJE :
návrh partnerské smlouvy s Ministerstvem dopravy ČR, spojené s finančním příspěvkem (v
této chvíli jen Asociace měst pro cyklisty naplňuje vládní Cyklostrategii2013 a přispívá
finančně na Cíl 3.1. , což je realizace Cyklistické akademie, kterou mělo finančně zajišťovat
právě MD.
a
POVĚŘUJE :
Ing. Jaroslava Vymazala, předsedu Správní rady, ve spolupráci s Ing. Jaroslavem
Martinkem, jednatelem Asociace měst pro cyklisty, oslovit nového ministra dopravy
s žádostí o partnerství,
5)
SCHVALUJE :
aktualizovaný návrh čerpání finančních prostředků pro rok 2014, pro období do 31.3.2014
dle přílohy 1.

Zapsal dne 10.1.2014
Ing. Jaroslav Martinek

Ověřil dne10.1.2014 PER-ROLLAM
Pavel Brettschneider
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Příloha č.1 – aktualizovaný návrh rozpočtu na období 1.1.2014 - do 31.3.2014 :
Na základě zápisu z Valné hromady ze dne 16.9.2013, že pokud bude asociace vykazovat za
rok 2014 zisk – což činí 214 594,05 Kč – pak je umožněno Správní radě, aby mohla
rozhodnout o využití těchto prostředků v období do 31.3. 2014. Pro období od 1.4.2014
bude stanoven nový rozpočet a to s členských příspěvků pro rok 2014.
Položka

Částka (Kč)

1. Propagace

134.071

1.1. Finální korektury Cyklistické akademie (40 lekcí před tiskem)

20328

1.2.Grafické práce na nové publikaci „LIST NEPOPSANÉHO PAPÍRU“ +
zlom 48 stran + Tabulky – pracovní sešit – zlom

17303

1.3. Tisk nové publikace „LIST NEPOPSANÉHO PAPÍRU“ – 500 ks
a) dokument NEPOPSANÝ LIST - A4, 4/4, 48 stran včetně obálky,
vnitřní listy KL 135 gm, obálka KL 250 gm, vazba V1.
b) PRACOVNÍ SEŠIT – A4, 1/1, papír ofset 100 gm, vazba V1, 12 str. A4

41140

1.4. Další úpravy webu www.cyklomesta.cz , vkládání informací, webhosting
, další podrobnosti v poznámce (cenový předpoklad)

30000

1.5. Asociace PF– návrh a zlom – 2.000 Kč + Fotky z fotobanky – 400 Kč +
Rollbaner – úprava na rozměr + doplnění – 800 Kč (ceny bez DPH)

3872

1.6. Regiontour Brno a prezentace Asociace měst pro cyklisty: banner
3x0,8m 2750,- rollap 2 x 0,8m 2 150,- loga Asociace 900 +21%DPH +
obsluha a postavení stánku – 1000,- (ceny bez DPH)

8228

1.7. Vkládání dat na facebook (za tři měsíce)

7200

1.8. Externí novinář – práce s médií, příprava článků a tiskových konferencí
(cenový předpoklad)

6000

EN verze www.cyklomesta.cz (zatím nebude realizována)

0

2. Mzdy

54.200

2.1. Jednatel asociace – dohoda o provedení práce za administrativní vedení
asociace (za tři měsíce)

30.000
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2.2. Účetní asociace (viz objednávka) – cena se nedá určit, ale neměla by
překročit uvedenou částku

7.000

2.3. Právník asociace – kontrola smluv – cena se nedá určit, ale neměla by
překročit uvedenou částku (zatím se nepředpokládají výdaje)
2.4. Osoba určená na shánění sponzorů - 2400 Kč / měsíc + 10% ze získané
částky

7.200

2.5. Osoba určená na marketing

10.000

3. Ostatní

25.480

3.1. Bankovní poplatky – odhadem

500

3.2. Gold karta ČD pro jednatele asociace – jednorázová platba na cestovné

24.980

CELKEM VÝDAJE:

213.751

KOMENTÁŘE ke dvou položkám:
1.1. Finální korektury Cyklistické akademie (LEKCE 40) před tiskem - srovnání velikostí

písma u všech stránek, porovnání šířky sloupců na druhých stranách listů, korektury
obsahu a opravy zalomení (rozpaly, tvrdé konce řádků, velikosti písma…) a montáž
složky na výsekovku (2x), převedení fotek z RGB na CMYK, barevné korekce fotek a
náhrada logotypů a fotek v nevhodné kvalitě)
1.4. Další úpravy webu www.cyklomesta.cz








WCM: úprava Homepage (vyhledávání vždy nahoře s ohledem na responzivní
design - pevná pozice vyhledávání, novinky s anotací vč. data, nadpis středního
sloupce "novinky", řazení novinek podle data publikace - nyní se řadí podle data
vložení.
WCM redakční systém: odložená publikace včetně hodiny.
WCM - nahrávání příloh - možnost změny názvu po nahrání (případně možnost
umístění např. PDF přílohy i jinam než na konec stránky)
Příprava několika schémat (úvody k jednotlivým kapitolám)
Hlavni město cyklistu - dotazník je potřeba naprogramovat na web, abychom pak s
daty mohly pracovat na webu (http://www.cyklomesta.cz/o-asociaci/soutez-hlavnimesto-cyklistu-2014/)
Aktualizace a vkládání dat
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