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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. 

 

Zápis z 8. valné hromady (02/2018) sdružení právnických osob Asociace 

měst pro cyklisty 

Datum a čas konání: 25. 9. 2018 od 14.30 hod. 

Místo konání: Luká – část Javoříčko, Rekreační středisko Javoříčko, konferenční místnost  

Počet zaregistrovaných účastníků valné hromady: 36 členů 

Prezenční listina je přiložena jako samostatná příloha tohoto zápisu. 

 

1. Úvod 

Na základě pozvánky, rozeslané opakovaně e-mailem v časovém rozmezí od 30. 7. 2018 do 15. 8. 2018 

sekretariátem Asociace jménem předsedy Asociace měst pro cyklisty pana Jaroslava Vymazala (dále také 

jen „Asociace“) a současně zveřejněné na internetových stránkách Asociace (www.cyklomesta.cz), se na 

valnou hromadu dostavili pověření zástupci členů Asociace. Viz. přiložená prezenční listina a pověřovací 

listiny. Valná hromada byla usnášeníschopná při počtu 36 přítomných členů z celkového počtu 67 členů. viz 

poznámka na konci zápisu. Jednání valné hromady byli přítomni také někteří přidružení členové, avšak tito 

se v souladu s Organizačním řádem Asociace neúčastnili hlasování. S ohledem na nepřítomnost předsedy 

i místopředsedy Asociace jednání valné hromady řídil jednatel Asociace pan Jaroslav Martinek, kterého 

tímto úkolem předem pověřil předseda Asociace. 

 

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Jaroslav Martinek, jednatel Asociace, navrhl jako zapisovatele Ing. Martina Habudu, cyklokoordinátora 

statutárního města Zlína a jako ověřovatele zápisu Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora statutárního 

města Opavy a Víta Krále, pověřeného zástupce města Milevsko. 

Diskuse: 

Bez připomínek. 

Schválené usnesení: 

Valná hromada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 

SCHVALUJE 

volbu zapisovatele a ověřovatelů zápisu následovně: 
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zapisovatel: Ing. Martin Habuda, cyklokoordinátor města Zlína, 

ověřovatelé: Mgr. Dalibor Halátek (město Opava, náměstek primátora), Víta Krále (město Milevsko, 

pověřený zástupce) 

HLASOVÁNÍ: 

Počet přítomných: 36 

Pro:   36 

Proti:   0 

Zdrželo se:  0 

Výsledek:  SCHVÁLENO 

 

3. Schválení nových stanov a organizačního řádu Asociace měst pro cyklisty 

Jaroslav Martinek, jednatel Asociace, představil nové stanovy a organizační řád Asociace měst pro cyklisty a 
požádal členy o její schválení. 
 
Nové verze obsahují oproti 5 let platným dokumentům zejména tyto změny: 
 
Ve stanovách: 

• změna sídla 

• změna právní formy na spolek 

• doplnění vzdělávací činnosti do předmětu činnosti spolku 
 
V organizačním řádu: 

• změna preambule (upřesnění činnosti Asociace, nejen v oblasti cyklodopravy, ale také městské 
mobility) 

• přidání krajů jmenovitě mezi velikostní kategorie členů ve věci stanovení výše členského poplatku 

• zjednodušení práce např. pracovních skupin, distribuce zápisů e-mailem, odstranění duplicit v textu 
stanov a organizačního řádu apod. 

 
Další změny jsou jen drobného charakteru, které nemají výrazný vliv na činnost sdružení / spolku (upřesnění 
terminologie, opravy překlepů). 
 
Diskuse: 

Diskuse byla vedena ohledně dvou bodů, a to o: 

• nastavení kvóra pro přijetí usnesení valné hromady – oproti změně zapracované do návrhu nových 

stanov byla diskutována i možnost dalšího snížení kvóra na hranici prosté nadpoloviční většiny 

přítomných členů, 
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•  změně názvu Asociace – v diskusi zazněly návrhy na vypuštění akcentu na cyklistiku a jeho nahrazení 

termínem „udržitelná městská mobilita“. 

Mezi přítomnými členy nebyla v těchto otázkách nalezena shoda. Současně se jedná o zásadní body, které 

vyžadují delší diskusi, která byla tímto zahájena. Dané otázky budou předmětem další valné hromady, které 

se již budou účastnit noví političtí představitelé měst a obcí  

 

Schválené usnesení: 

Valná hromada zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 

SCHVALUJE 

1. změnu právní formy na zapsaný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

2. změnu sídla, novým sídlem je Chomoutov 388, 783 35 Horka nad Moravou, 

3. změnu stanov dle Přílohy č. 1 Stanovy spolku Asociace měst pro cyklisty, 

4. změnu organizačního řádu dle Přílohy č. 2 Organizační řád spolku Asociace měst pro cyklisty. 

 
 

HLASOVÁNÍ: 

Počet přítomných: 36 

Pro:   36 

Proti:   0 

Zdrželo se:  0 

Výsledek:  SCHVÁLENO 

 

Zapsal, dne:  1. 10. 2018 

Ing. Martin Habuda 

 

Ověřili, dne: 

Mgr. Dalibor Halátek 

Vít Král 
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Předseda Asociace, dne: 

- pověřen vedením jednání valné hromady Jaroslav Martinek, jednatel 

 

Přílohy zápisu: 

1 Stanovy spolku Asociace měst pro cyklisty 

2 Organizační řád spolku Asociace měst pro cyklisty 
 

Poznámka: 

Přehled členů 

• 27 / 58 měst: Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Brod, Děčín, Dobruška, Dvůr Králové, 

Frýdek Místek, Hodonín, Hradec Králové, Chrudim, Ivančice, Jičín, Jihlava, Kadaň, Karlovy 

Vary, Klatovy, Kolín, Kopřivnice, Krnov, Kroměříž, Lysá nad Labem, Mělník, Mikulov, 

Milevsko, Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Napajedla, Nové Město nad Metují, 

Olomouc, Opava, Oslavany, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Praha, Praha 5, Praha 7, 

Praha 20, Písek, Přerov, Ralsko, Roztoky, Říčany, Svazek obcí Domažlicka, Šternberk, 

Šumperk, Tábor, Tišnov, Třinec, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Valašské 

Meziříčí, Vsetín, Vysoké Mýto, Zlín, Znojmo.  

• 7 / 7 mediálních partnerů: NaKole, o.s., Svaz cestujících ve veřejné dopravě, Labská stezka 

o.s, spolek Cykloklub Kučera, spolek CykloBudějovice, Kolem KM, z.s., Moravská stezka, z.s., 

• 1 / 1 kraj - Královéhradecký kraj, 

• 1 / 1 firma - Manta bikes s.r.o., 

 

Hlasovalo 36 z 67 členů 

 

http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/brno/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/breclav/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/decin/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/dvur-kralove/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/hradec-kralove/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/jicin/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/jihlava/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/karlovy-vary/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/karlovy-vary/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/kromeriz/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/mlada-boleslav/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/moravska-trebova/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/napajedla/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/nove-mesto-nad-metuji/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/olomouc/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/opava/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/ostrava/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/otrokovice/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/pardubice/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/ralsko/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/svazek-obci-domazlicka/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/sternberk/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/tabor/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/tisnov/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/trinec/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/uherske-hradiste/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/uhersky-brod/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/unicov/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/valasske-mezirici/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/valasske-mezirici/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/vsetin/
http://www.cyklomesta.cz/clenska-mesta/zlin/

