
 Dobrý den,

zdravíme v novém roce 2019 a posíláme první informace.

 

TÉMATICKÉ A PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
1/ Pozvánka na veletrh Regiontour do Brna a na první schůzku členů asociace (17. 1. 2019, 14:30)

Tradičně se asoaciace bude prezentovat na RegionTour v Brně, a to ve dnech 17. – 20. 1. 2019 na svém stánku.
Součástí bude i schůzka zástupců členů asociace, která se koná ve čtvrtek 17. 1. 2019 od 14:30 v jednací místnosti P1
(součást pavilónu P, kde vystavují všechny regiony, i naše asociace.). Zde se dozvíte i všech novinkách, co připravujeme
na rok 2019.

 

2) Projekt MMR - Podpora implementace Partnerství pro městskou mobilitu do praxe v prostředí regionů, měst a
obcí České republiky

Dne 14. 12. byl na Ministerstvu pro místní rozvoj podaný projekt, jenž současně představuje základní činnost asociace pro
rok 2019. Hlavním cílem projektu je aktivní implementace evropského projektu Partnerství pro městskou mobilitu, jeho čtyř
hlavních témat (1. Governance a strategické plánování, 2. Veřejná doprava, vč. ekologicky čistých autobusů, a dostupnost,
3. Aktivní způsoby dopravy a veřejný prostor, 4. Nové služby mobility, inovace), do podmínek České republiky.

 

3) Podpora propagační jízdy "Cesta za snem"

Stejně jako v minulých letech se bude konat Handy cyklo maraton, závod, který nikde ve světě nemá obdoby. Pro letošní
rok se již navrhuje trasa, na níž budou budou průjezdními body nově vybudované cyklostezky, v každém kraji dvě, spolu s
rehabilitačními ústavy Kladruby, Košumberk a Hrabyně. .

Rádi bychom tímto oslovili cyklokoordinátory v krajích a městech, aby nám navrhli cyklostezky, které bychom mohli pro
účel této akce využít. Nabízí se možnost ukázat nově vybudované stezky, zajímavá místa... Stezky nemusí být dlouhé.
Mohou být od 1 do 20 km, s asfaltovým povrchem, případně šotolinovým povrchem. 
Je možné nejen trasy navrhnout, ale zúčastnit se i aktivně v místě průjezdu jednotlivých týmů, projet se společně s týmy,
popřípadě vytvořit tým, který pojede celou akci pod hlavičkou svého kraje/města, nebo vyprovodí vybraný tým po území
kraje.
Je množné vytvořit zajímavý průjezdní bod, kde se bude potvrzovat průjezd jednotlivým týmům ve stánku kraje, města...
Z akce budeme vytvářet krátký dokument a akce se objeví v celovečerním dokumentu, který se budeme snažit odvysílat v
České televizi. Zájemci se mohou obracet přímo na organizátory akce, kontaktní osobou je Heřman Volf, Cesta za snem,
z.s., tel. +420 739 220 922, e: volf@cestazasnem.cz. Více informací najdete zde.

 

4) Novinky dobrých měst

Sledujte novinky na webu dobramesta.cz, kde pro vás denně zveřejňujeme zajímavosti z oblasti městské mobility a
cyklistické dopravy.

 

ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI:
1) Členské příspěvky

Podle „Organizačního řádu Asociace“ má člen uhradit členský poplatek za daný rok 2019 do 31. ledna 2019, a to na účet
asociace - 3331748359/0800, Česká spořitelna, a. s.. Prosíme o jeho zaslání na daný účet. Do zprávy pro příjemce
napište jméno města. Omlouváme se těm, kteří již takto učinili. Pokud potřebujete vystavit fakturu, napište na
info@cyklomesta.cz, pošleme obratem.

 

2) Konsolidační výkazy

Pokud máme zkušenosti z předchozích let, tak veškeré informace si můžeme najít ve Výroční zprávě za rok 2017, kterou
si stáhnete zde. Případně můžete použít informace z valné hromady asociace z 24. 4. 2018, zápis je ke stažení zde. 

 

3) Hospodaření asociace

Hospodaření Asociace měst pro cyklisty v uplynulém roce 2018 bylo ziskové.

Náklady: 2.265.708,37 Kč
Výnosy: 2.300.928,76 Kč

 

https://www.bvv.cz/go-regiontour/go-regiontour-2019/
https://www.cestazasnem.cz/o-projektu-1-31
https://www.cestazasnem.cz/propozice-1-40
https://www.dobramesta.cz/aktuality
http://www.cyklomesta.cz/cms_soubory/rubriky/254.pdf
http://www.cyklomesta.cz/cms_soubory/rubriky/255.pdf


Hospodářský zisk za rok 2018: 35.220,39 Kč

Výsledek hospodaření asociace od jejího založení (tj. v letech 2013 – 2018): 576.071,63 Kč

 

Na další spolupráci se těší 

Jaroslav Martinek, tel. 602 503 617, e-mail: jarda@dobramesta.cz
Jitka Vrtalová, tel. 603 432 172, e-mail: jitka@dobramesta.cz

 

 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 je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických
osob. Členy Asociace jsou obce, měst, svazky a neziskové organizace. Činnost Asociace je založena především na aktivitě starostů, primátorů a
členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům spojených s městskou mobilitou a otázkami
dopravy.

 

mailto:info@cyklomesta.cz
http://www.cyklomesta.cz/

