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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 9.5.2016

Návrh pro 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 16. 5. 2016

Zpravodaj: Mgr. Vladimír Puchalský, primátor města Přerova

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru

Název návrhu:

Delegování zástupců města na valné hromady nevládní neziskové organizace CIVINET 
Česká a Slovenská republika, z.s.

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

deleguje Pavla Košutka a v době jeho nepřítomnosti Ing. arch. Jana Horkého jako zástupce 
statutárního města Přerova na jednání valné hromady nevládní neziskové organizace CIVINET Česká 
a Slovenská republika, z.s., Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno, IČ: 035 19 996, ve všech 
projednávaných záležitostech.

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

Rada města Přerova projednala materiál na scé schůzi konané 5. 5. 2016.  Návrh na usnesení je v 
souladu s doporučením rady. 

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města Přerova na svém 4. zasedání, konaném 9. 3. 2015 usnesením č. 
83/4/5/2015schválilo členství města ve sdružení CIVINET.
Nevládní nezisková organizace „CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s.“ (dále CIVINET) má 
ambici zpřístupnit zkušenosti evropské iniciativy CIVITAS a zastřešit témata udržitelné mobility a 
jejího plánování ve městech České a Slovenské republiky.
CIVINET nabízí výměnu zkušeností mezi městy zapojenými do této evropské iniciativy, vzdělávací 
akce, pravidelné informace vydávané v elektronickém zpravodaji, diskuse v rámci tematických skupin, 
přenos dobrých zkušeností a praxe z Evropy a možnosti dalších výměn a kontaktů s ostatními 
zapojenými českými i evropskými městy.



Zakládajícími členy CIVINETu Česká a Slovenská republika jsou města Olomouc, Jihlava a Karlovy 
Vary, tato města také tvoří první Řídící radu spolku. Ta směřuje a rozvíjí aktivity CIVINETu, 
zastupuje spolek navenek a řídí rozpočet spolku. Předsedou Řídící rady a manažerem celé sítě 
CIVINET ČR a SR je město Olomouc.
Všichni členové CIVINETu tvoří Valnou hromadu, která je také nejvyšším orgánem spolku. Valná 
hromada mimo jiné volí členy Řídící rady, schvaluje strategii sítě CIVINET, změny v podmínkách 
členství a výši členských poplatků či schvaluje změny Stanov (změny jsou podmíněny souhlasem 
Evropské komise).

Cíle spolku CIVINET Česká a Slovenská republika:
 Propagovat přístup CIVITAS k principům integrované udržitelné mobility mezi městy, v médiích, 

mezi širokou veřejností a dalšími relevantními subjekty na území České a Slovenské republiky;
 Propagovat Iniciativu CIVITAS v českém či slovenském jazyce, a tím přispět k odstranění 

jazykové bariéry;
 Informovat členy sítě a další česká a slovenská města o výsledcích Iniciativy CIVITAS;
 Zprostředkovat dialog mezi místními autoritami, státní správou a Evropskou komisí na témata 

udržitelné mobility s přihlédnutím k situaci v Česku a Slovensku;
 Podpořit aktivní komunikaci mezi členy sítě CIVINET a členy sítě European Civitas Forum a 

Evropskou komisí a projektovou spolupráci;
 Pomáhat členským městům v počáteční fázi přípravy plánů udržitelné mobility (tzv. SUMPs), 

prosazovat principy udržitelné dopravní politiky a zavádět osvědčená opatření v udržitelné 
městské mobilitě.

Členové CIVINET Česká a Slovenská republika:
Řádní členové:
•Statutární město Olomouc (manažer sítě)
•Statutární město Jihlava
•Město Karlovy Vary
•Statutární město České Budějovice
•Město Třinec
•Statutární město Přerov
•Statutární město Zlín
•Mesto Košice
•Statutární město Hradec Králové
•Mesto Žilina
•Město Třebíč
•Statutární město Liberec
•Hlavní město Praha
•Mesto Prievidza
•Mesto Svit
•Mesto Banská Bystrica

Přidružení členové:
•Nadace Partnerství
•Výskumné centrum, Žilinská univerzita v Žilině
•Asociace cyklistických měst
•ROPID, a.s.
•Dopravní podnik města Košice, a.s.

Členové Řídící rady CIVINET:
•Statutární město Olomouc (předseda řídící rady)
•Statutární město Jihlava
•Město Karlovy Vary



Tematické skupiny CIVINET ČR a SR:
• Integrované plánování
• Veřejná hromadná doprava
• Řízení poptávky po dopravě
• Cyklistická a pěší doprava
• Čistá vozidla a paliva
• Logistika a přeprava zboží
• Parkování

Dle Zpravodaje CIVINET č. 2, prosinec 2014, do své registrace fungoval CIVINET v rámci 
evropského projektu CAPITAL, který také vznik CIVINETu finančně podpořil a bude jeho aktivity 
podporovat do poloviny roku 2016. Podle telefonické informace od pracovníka města Olomouce, který 
je předsedou Řídící rady a manažerem celé sítě CIVINET ČR a SR, bude členství do poloviny roku 
2016 zdarma a poté poplatek nebude vyšší než 50 000 Kč. 

Členství v CIVINET Česká a Slovenská republika, z.s., s sebou přináší:
 pravidelné informování o akcích, novinkách a zkušenostech v oblasti udržitelné městské mobility
 účast ve spolku měst a obcí podporovaném Evropskou komisí
 kontakty na podobně udržitelně smýšlející města z celé EU
 přístup k nejnovějším informacím z oblasti udržitelné mobility z měst z celé EU
 přístup k finančním fondům a další podpoře z programu CIVITAS (www.civitas.eu)
 inspirace a výměna zkušeností
 podpora při přípravě Plánů udržitelné mobility a integrovaném plánování udržitelné mobility
 medializaci členů CIVINET a jejich aktivit v oblasti udržitelné mobility a integrovaného 

dopravního plánování
 účast na vzdělávacích aktivitách
 možnosti výměn a stáží v zahraničí
 možnosti propagovat vlastní aktivity členských měst a obcí v oblasti udržitelné dopravy.

K tomuto slouží následující aktivity:
 každoroční setkání členů sítě a tematických skupin (skupin specialistů) v těchto oblastech:
 integrované dopravní plánování,
 řízení poptávky po dopravě,
 veřejná hromadná doprava,
 pěší a cyklistická doprava a
 alternativní paliva a pohony
 možnost podílet se na aktivitách tematických skupin v mezinárodním prostředí CIVINET
 vydávání elektronického zpravodaje (čtvrtletník) v českém/slovenském jazyce pro členy,
 internetový portál, materiály v tištěné i elektronické podobě s příklady dobrých řešení, k výměně 

zkušeností z různých oblastí dotýkajících se udržitelné mobility)
 vzdělávací aktivity (kurzy, semináře, konference)
 šíření a zveřejňování metodik a návodů
 možnost účasti ve výběrovém řízení na malé interní granty na podporu projektů udržitelné 

mobility po dobu prvních tří let existence sítě
 aktuální náhled do evropských politik, legislativních a jiných rámců, které udržitelnou mobilitu 

podporují z úrovně EU.


