Zápis z jednání č. 03/2016
Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty
1. Úvod
Jednalo se o hlasování správní rady Asociace metodou per-rollam prostřednictvím emailu. Žádost o hlasování byla zaslána dne 12. 12. 2016.
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 INFORMACI,
 že Ing. Jaroslav Vymazal, předseda asociace, byl odvolán jako náměstek primátora
města Jihlavy. Pozitivní zprávou je, že nerezignoval na funkci předsedy asociace. Ze
stanov je to možné, neboť stále zůstává členem zastupitelstva města Jihlavy. Pro
všechny členy Správní rady je čest, že zůstává předsedou, neboť si váží jeho
charakterových vlastností. V tomto kontextu byla na webu Dobrých měst zveřejněna
tato
aktualita:
http://www.dobramesta.cz/aktuality/2016-11-30-rozhovor-snamestkem-pro-dopravu-ktery-byl-odvolan/;
 že Dalibor Horák podal rezignaci na členství ve Správní radě, neboť se stal radním
Olomouckého kraje. Za město Uničov doporučil svého kolegu Stanislava Axmana.
Opět je tato změna možná.
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3) BERE NA VĚDOMÍ INFORMACI,
že Ing. Jaroslav Martinek se chce od roku 2017 plně věnovat otázkám značky Město
s dobrou adresou a navazujících aktivit. Proto na něj čekají značné organizační změny:
 Od 1.1.2017 bude pracovat na poloviční úvazek na Svazu měst a obcí ČR, aby zde
dále mohl rozvádět nejen ideu značky Město s dobrou adresou, ale mohl se věnovat i
dalším otázkám městské agendy dle požadavku Předsednictva SMO ČR.
 Na Asociaci měst pro cyklisty bude pracovat na projektech podaných asociací (viz
níže)
 Na CDV bude postupně utlumovat své aktivity, které byly především komerčního
charakteru. Pokud by zde prošly projekty, které byly podány na podporu značky
Město s dobrou adresou, bude daná věc řešena operativně.
Poznámka: práce pro SMO ČR byla dohodnuta dne 12.12.2016, takže se jedná o opravdu
čerstvou záležitost.
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4) SOUHLASÍ,
aby Asociace měst pro cyklisty:
 podalo na MMR žádost o dotaci na realizaci projektu „Město s dobrou adresou jako
nástroj pro udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí v dopravě a mobilitě“. Celková
výše projektu činí 1.734.000 Kč. Výše spoluúčasti asociace činí 520.200 Kč, která
bude hrazena z členských příspěvků. Idea myšlenky projektu byla představena na
Dopravní komisi SMO a třem členům Správním rady dne 8.12.2016. Projekt
navazuje na předchozích usnesení Správní rady asociace ( z 14.1.2016 a 7 21.7.2016)
a na základě usnesení Valné hromady asociace z 2.3.2016. Novinkou je, že projekt
přichází s ambiciózním cílem pomoci MMR s naplňováním jeho nového závazku
v oblasti městské mobility, samozřejmě za úzké spolupráce s dalšími ministerstvy,
se Svazem měst a obcí ČR a dalšími partnery. Jedná se o vazbu na naplňování tzv.
Amsterodamského paktu, který je o městské agendě EU a řeší právě i městskou
mobilitu. Dále se vychází ze STANOVISKA Evropského hospodářského a
sociálního výboru k tématu Budoucnost městské agendy EU z pohledu
občanské společnosti, kde se v bodě 4.3.3. opět píše o městské mobilitě. V této
chvíli probíhají intenzivní jednání s MMR o této spolupráci. Další cílem projektu je
více zviditelnit problematiku udržitelné dopravy a mobility ve městech a obcích v
otázkách „Udržitelného rozvoje regionů, měst a obcí“, neboť stále se v Česku
věnuje této problematice jen úzká skupina odborníků. Samotný projekt bude
využívat nové značky „Město s dobrou adresou“, která je symbolem kvality
řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy. Popis projektu je přiložen
v příloze.
a
POVĚŘUJE :
Ing. Jaroslava Martinka, jednatele asociace připravit a podat žádost na MMR.
5) BERE NA VĚDOMÍ,
že Správní rada dne 20.7.2015 odsouhlasila v rámci svého hlasování v bodě 6.3. účast na
projektu pod názvem Koncepce Eurovelo v česko – polském příhraničí (od LB kraje až po
MS kraj), který byl 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. V rámci projektu bude tak
možné dále pracovat na značce Česko jede. Od té doby se žádost dopracovala do
konkrétních detailů. Dne 9.12.2016 jsme obdrželi informaci, že daný podaný projekt byl
přijat. Celý projekt je v příloze. Celkový rozpočet pro asociaci činí 98.037,50 Euro a dotace
činí 83.331,88 Euro. Náš podíl by měl být uhrazen následovně – 5% státní rozpočet, 5%
Olomoucký kraj, 5% Moravskoslezský kraj. Kraje by měly hradit proto, že jedna z aktivit
řeší i návrh vedení cyklotras na území kraje. Realizace projektu je navržena až do 05/2019.
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a
POVĚŘUJE :
Ing. Jaroslava Martinka, jednatele asociace, připravit potřebné kroky k zahájení projektu.
6) SOUHLASÍ,
aby Jaroslav Martinek, jednatel asociace a Jitka Vrtalová, marketingový pracovník, dostali
na konci roku oba dva mimořádnou odměnu ve výši 25.000 Kč. Dle usnesení Valné
hromady z 2.3.2016 měl být rozpočet na konci roku vyčerpaný, neboli mít hodnotu 0 Kč.
Důvodem pro udělení odměny je ten fakt, že všechny navrhované aktivity byly realizovány
a přesto se předpokládá, že i se započtením prosincových mezd bude na kontě asociace cca
200.000 Kč. To se podařilo získáním dotací a sponzorských darů, nebo ušetřením
předpokládaných nákladů.
a
POVĚŘUJE :
Jaroslava Martinka, připravit potřebné kroky k udělení odměny.
7) SOUHLASÍ,
aby další setkání Správní rady proběhlo jako obvykle v rámci Regiontour dne 19.1.2017.
a
POVĚŘUJE :
Jaroslava Martinka, připravit podklady pro jednání Správní rady.

Zapsal dne 12.12.2016
Jaroslav Martinek
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