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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Brna 

b e r e na v ě d o m í 
Zakládací smlouvu, Stanovy a Organizační řád zájmového sdružení právnických osob 
Asociace měst pro cyklisty, 

s c h v a l u j e 
- členství statutárního města Brna v Asociaci měst pro cyklisty, 
- žádost o členství v Asociaci měst pro cyklisty, která tvoří přílohu č těchto 

usnesení, 
- delegování Víta Blahy, předsedy Komise dopravy RMB a náhradníka Ing. Vladimíra 

Bielka, vedoucího Odboru dopravy MMB k zastupování statutárního města Brna na 
všech valných shromážděních a jednání Asociace měst pro cyklisty, 

Stanoviska dotčených orgánů: 

Rada města Brna na své schůzi č. R6/112. konané dne 21. srpna 2013 doporučila 
Zastupitelstvu města Brna ke schválení. 

Zpracoval: 
Odbor dopravy MMB 

Předkládá: 
Rada města Brna 
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Důvodová zpráva 

Dne 2. 7. 2013 byla v Praze na ustavující schůzi založena Asociace měst pro cyklisty. 
Zakládajícími subjekty bylo 24 měst z ČR. 

K31. 7. 2013 má sdružení měst a obcí - Asociace měst pro cyklisty 38 členů. Z toho 
26 řádných členů a 12 přidružených členů. Řádnými členy Asociace měst pro cyklisty jsou 
města: Břeclav, Děčín, Hradec Králové, Jičín, Jihlava, Karlovy Vary, Kroměříž, Mladá 
Boleslav, Moravská Třebová, Napajedla, Nové Město nad Metují, Olomouc, Opava, 
Otrokovice, Pardubice, Ralsko, Šternberk, Tábor, Třeboň, Třinec, Uherské Hradiště, Uherský 
Brod, Uničov, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín. Přidruženými členy jsou města: Česká Lípa, 
České Budějovice, Kadaň, Kunovice, Liberec, Litovel, Ostrava, Praha 19 - Kbely, Přerov, 
Rousínov, Třebíč, Valašské Klobouky 

V Asociaci sdružená města a obce vytvoří platformu pro výměnu informací mezi členy 
navzájem a umožní lepší vzájemnou spolupráci. Asociace výrazně zvýší šance na úspěch 
případných legislativních změn směřující ke zrovnoprávnění cyklistické dopravy. Asociace 
bude usilovat o systémové změny ve financování rozvoje dopravní infrastruktury v ČR 
ve prospěch cyklistické dopravy. Asociace bude poskytovat poradenství pro členy asociace 
v oblasti plánování rozvoje cyklistiky a městské mobility. Lze předpokládat, že přínosy 
pro město Bmo výrazně převýší finanční prostředky, věnované na roční členský příspěvek. 

Pro město Brno je vhodný vstup do Asociace měst pro cyklisty v podobě plného členství. 
Přidružení členové nemají právo se účastnit valné hromady, hlasovat a volit své zástupce 
do orgánů asociace. Přidružení členové platí poloviční členský příspěvek. Přínosem pro město 
bude přímá výměna zkušeností mezi českými a moravskými městy formou workshopů 
(včetně účasti zástupců ze zahraničí). Členství v asociaci může výrazně urychlit náš 
střednědobý cíl - zvýšit podíl cyklistické dopravy v Brně nad 10%. 

O zlepšení situace cyklistů usiluje také nedávno odsouhlasená „Národní strategie rozvoje 
cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 - 2020". Asociace měst pro cyklisty představuje další 
logický článek v naplňování cílů Cyklostrategie. 

Odsouhlasený organizační řád Asociace obsahuje v kapitole V. ustanovení: „Každý člen sdělí 
sekretariátu Asociace jména a kontaktní údaje: 

• osoby oprávněné jednat za člena z řad statutárních zástupců člena, 
• osoby oprávněné jednat za člena z řad zaměstnanců člena (v případě členů z řad obcí 

a svazků obcí se předpokládá pověření cyklokoordinátora nebo dopravního 
specialisty) - trvalé pověření v případě nepřítomnosti osoby výše uvedené pod č. 1" 

Z výše uvedeného důvodu je nutno delegovat statutárního zástupce města a náhradníka 
pro zastupování města v Asociaci měst pro cyklisty. 

Odbor dopravy MMB doporučuje schválit účast statutárního města Brna v Asociaci měst pro 
cyklisty. Členský příspěvek bude hrazen úsporou z vyčleněných prostředků na provoz 
OD MMB z položky - Konzultační, poradenské a právní služby, navržené ke schválení 
rozpočtovým opatřením na tomto jednání. 

Stanoviska dotčených orgánů: 
• Komise dopravy RMB projednala dne 13.8. 2013. Usnesení bylo přijato. 

Hlasování: 9 pro - 1 proti - 0 zdržel / z 11 členů 
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